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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE REALIZATE ÎN 
PARTENERIAT CU PĂRINȚII 

 
 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 RĂUSENI 

 JUDEȚUL BOTOȘANI 
 ÎNVĂȚĂTOARE: ACHIȚE RODICA 

 
,,Pentru fiecare familie bijuteria cea mai de preț ar trebui să fie copilul....Calitatea de om se naște 

din iubire a cărei unică măsură este conștiința morală." Montaigne 
 
 Rolul familiei este esențial în formarea și dezvoltarea unui copil. Școala reprezintă o nouă treaptă de 

dezvoltare, de instruire a copilului, total diferită de forma anterioară pe care copilulul a parcurs-o. Familia 
și școala trebuie să împartă responsabilitățile în educarea copiilor. Atât familia cât și școala au un rol 
fundamental în dezvoltarea integrală a copilului. Implicarea părinților în acțiunile școlii reprezintă o 
necesitate și totodată contribuie la obținerea rezultatelor pozitive la învățătură a acestora. O participare 
activă din partea părinților presupune realizarea unor parteneriate între școala și familie. Părinții pot astfel 
să urmărească acțiunile educative în care este implicat elevul, să ajute la corectarea unor comportamente 
sau la îmbogățirea cunoștințelor acestuia. Relația părinte- cadru didactic face trimitere la construirea unei 
relații pozitive între școala și familie la un sistem de valori și cerințe referitor la cel ce-l avem în formare și 
educare. într-o comunitate în care se dorește binele, progresul, bunăstarea cetățenilor toate acțiunile sunt 
duse la îndeplinire prin efortul unanim al celor care sunt implicați în acest proces. Apoi, plecând de la ideea 
că părinții sunt eficienți în formarea unor deprinderi la proprii copiii, dar și cei mai interesați de progresul 
copiilor, cadrul didactic trebuie să găsească modalitățile prin care părinții pot fi motivați pentru a-și asuma 
și a practica efectiv rolul de parteneri ai școlii în actul educativ. Relația de parteneriat constă în coordonarea 
acțiunilor între părinți și cadre didactice astfel încât obiectivele de realizat, metodele folosite, formele de 
organizare și de evaluare a activității să fie comune. Dacă vom căuta soluții eficiente pentru numeroasele 
probleme care se nasc din complexitatea actului educativ, parteneriatul educațional cu părinții va fi înțeles 
ca una din strategiile de bază ale școlii. Ne dorim să desfășurăm activitatea didactică sprijiniți de părinții 
elevilor noștri, conștienți fiind că implicarea lor asigură reușita scopului educațional. Pornind de la 
cunoștințele fiecărui elev, stabilim colaborarea cu familia sub diverse forme - ședințe cu părinții, ore de 
consiliere apărinților, consultații individuale, consiliere psihopedagogică, implicarea părinților în activități 
organizate de școală- abordând flexibil soluționarea problemelor educative, comunicând în interesul 
elevului la nivelul procesului educativ. În general, majoritatea părunților sunt deschiși spre comunicare și 
răspund solicitările școlii. Prin metode pedagogice adecvate, părinții pot fi atrași alături de școală, 
determinându-i să accepte o colaborare activă, utilă elevului. Activitatea de îndrumare a părinților de către 
cadre didactice este necesară . Profesorii trebuie să convingă părinții că singura investiție de valoare pe care 
o familie o poate face pentru copil este aceea pentru mintea și sufletul acestuia. Școlarul are nevoie de 
părinți calmi, înțelegători, afectuoși ,maleabili în raport cu copiii. Elevii trebuie să simtă preocuparea 
părinților față de evoluția lor școlară, lipsa acestei preocupări îi afecteză negativ, succesul școlar se 
diminuează. Școala trebuie să colaboreze permanent cu familia în privința învățării copilului în ceea ce 
privește comportamentul acestuia, în domeniul dezvoltării fizice, intelectuale, morale, estetice în domeniul 
activităților libere, angajării copilului în diferite activități în afara orelor de curs . Indiferent de mediul 
economic sau cultural al familiei, când școala este partenerul părinților în educarea copiilor, rezultatele 
obținute exprimă performanță, o bună frecventarea a cursurilor, reducerea ratei de abandon școlar și 
scăderea fenomenului de delicvență juvenilă. 

 
,,Copilul ajunge pentru părinți săi, după educația pe care o capătă: rasplată sau pedeapsă. "  

Jean Jacques Rousseau 
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MANAGEMENTUL SCOLAR 

 
PROF. INV. PRESC. ADAM MAGDA 

 
 Managementul şcolar constituie osmoza, îmbinarea în chip armonic a teoriei cu practica, a ştiinţei cu 

arta proiectării, sistematizării, planificării, evaluării, adaptării elementelor unei activităţi educative, 
considerate drept iniţiativă, demers de dezvoltare liberă, totală, echilibrată, a personalităţii umane, de 
exprimare autonomă şi creativă a individualităţii ontologice, conform idealului prestabilit de politica 
educaţională,. Managementul educaţiei apare drept disciplină pedagogică interdisciplinară, care cercetează 
,,evenimentele ce intervin în decizia organizării unei activităţi pedagogice determinate şi în gestiunea 
programelor educative”. (conform S. Cristea). Autorul subliniază că managementul educaţional, ca 
activitate independentă, se structurează pe trei atribute:  

*Conducere de sistem primar (abordare holistică a tuturor resurselor educaţionale şi a aplicaţiilor 
proprii funcţiei conducerii, la diferite niveluri);  

*Conducere de tip pilotaj (optimizarea resurselor pedagogice ale sistemului educaţiei, prin funcţiile 
manageriale: proiectare – coordonare, orientare metodologică, de reglare – autoreglare);  

*Conducere strategică (evoluţie inovativă a sistemului la diferite niveluri de organizare). 
 Un alt autor, I. Jinga, aprecia că managementul şcolar reprezintă o ştiinţă de a instrui resursele umane, 

în perspectiva unor finalităţi acceptate de individ şi de societate, şi îl defineşte drept ,,un sistem de principii 
şi funcţii, de norme şi metode de conducere, care asigură realizarea obiectivelor sistemului educativ, la 
standarde de calitate şi eficienţă cât mai înalte.” Conceptul indică un soi de mentalitate, o cale proprie, dar 
şi o artă de dirijare, de dinamizare a resurselor umane, a elementelor organizatorice, fapt ce ne poziţionează 
în considerarea educaţiei, deopotrivă, ca ştiinţă şi artă.  

 Managementul îndeplineşte criteriile unei profesiuni, întrucât presupune o pregătire, vizează 
concretizarea unor rezultate, prin eforturi comune, necesită participarea constantă şi un ansamblu de 
cunoştinţe teoretice şi practice, de capacităţi şi competenţe. Îndeletnicirea de manager are două dimensiuni:  

 Una, în sens larg, de ocupaţie, de activitate de sine stătătoare; 
 Una, în sens restrâns, pentru a desemna pregătirea personalului de specialitate. 
 Pregătirea managerială garantează un nivel înalt al profesionalismului unui educator raţional, 

original, în proiectarea, realizarea şi optimizarea activităţii educative. Potrivit sensului economic, E. 
Mihuleac defineşte meseria drept un anumit tip de activitate, un complex de acţiuni şi operaţiuni îndeplinite 
pentru a asigura un produs de sine stătător. Este o activitate specializată, fondată pe o pregătire ce asigură 
înfăptuirea întregului lanţ de operaţii specifice, un procedeu care solicită o oarecare formare teoretică şi, 
mai cu seamă, practică, iniţială şi continuă. Pentru a fi un manager eficace al educaţiei, profesorul trebuie 
să deţină o concepţie largă asupra educaţiei şi instruirii, abordării interdisciplinare, o pricepere clară a 
funcţiei manageriale şi a rolurilor derivate, a punerilor în practică, în feluritele situaţii educaţionale. 
Profesorul-manager poate, astfel, evolua, poate ajunge un profesionist în educaţie, conducerea ei fiind o 
îndatorire intrinsecă, o condiţie fundamentală. Astfel se distinge de alte domenii, unde ocupaţia de manager 
este complementară pentru un specialist. ,,Profesionalizarea managerială inclusă” a educatorului se afirmă 
şi ca un nivel superior al concepţiei, al filozofiei muncii, al elaborării problemelor umane, al activităţii, ca 
o problemă de atitudine, pe lângă formarea capacităţilor şi competenţelor pedagogice propriu – zise, de 
specialitate.  

 Plecând de la importanţa învăţământului, de la specificul profesiunii şi de la responsabilitatea 
atribuită profesorului, în dezvoltarea desăvârşită a individualităţii, se desprinde faptul că ramura didactică 
ar trebui să se bucure de cei mai buni candidaţi. Se ţine cont de faptul că ei vor modela omul în devenire, 
iar rezultatele muncii lor se reflectă asupra întregii vieţi a elevului. Obiectivele trebuie să vizeze principalele 
forme ale pregătirii profesionale: teoretică şi practică, individuală şi colectivă. Dacă perfecţionarea 
profesorului este serioasă, perfecţionarea acestuia poate îndeplini cu mai mult succes modelarea 
personalităţii, a aptitudinilor şi a calităţilor profesionale a elevilor. Profesorul care nu-şi pune întrebări cu 
privire la activitatea proprie (cum am conceput activitatea respectivă?; cum s-ar putea efectua activitatea 
mai bine?) poate avea şi nereuşite în experienţa didactică; el nu va putea progresa şi nici nu-şi va putea 
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perfecţiona stilul de muncă. Dar cadrul didactic care urmăreşte autoperfecţionarea şi caută mereu să atingă 
o calitate superioară a muncii sale, va avea multe reuşite în activitatea didactică pe care acesta o întreprinde.  

 Aşadar, conchidem că statutul educatorului se cere revizuit, regândit la toate nivelurile de 
învăţământ, de la educator până la profesor universitar. A revaloriza statutul cadrelor didactice presupune 
a-l reconsidera dintr-o perspectivă nouă, a-l îmbunătăţi, a reconfigura funcţiile acestor cadre şi poziţia lor 
în relaţiile lor cu elevii şi cu ceilalţi factori educative. Noul statut al profesorului pretinde o pregătire mai 
amplă şi mai temeinică, determinată şi de responsabilitatea ce îi survine şi de rolul accentuat al elevului în 
procesul propriei formări, precum şi de modernizarea tehnologiei didactice. Profesorul ocupă o poziţie 
centrală în activitatea de programare, de organizare, de realizare şi evaluare a procesului educaţional.  

Sporirea atribuţiilor educative, atât ca activist cultural, cât şi ca specialist în coordonarea influenţelor 
educative, fac din cadrul didactic un autentic modelator al noilor generaţii, în demersul acestora de auto-
formare şi de afirmare a propriei individualităţi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliografie: 
Cristea S., (1996), Pedagogie generală. Managementul educaţiei, Editura Didactică şi Pedagogică, 

Bucureşti. 
Joiţa. E., (1995), Management şcolar, Editura Gh. C. Alexandru, Craiova. 
Mihuleac E., (1999), Ştiinţa managementului, Editura Tempus, Bucureşti. 

5



 
 IMPORTANTA ACTIVITATILOR EDUCATIVE IN PARTENERIAT CU 

PARINTII 
 

 PROF. ÎNV. PREȘCOLAR AGAPIE VALENTINA  
 GRĂDINIȚA „GHEORGHE LUȚĂ” 

 BRĂDEȘTI, JUD. DOLJ 
 
 Activitatea educativă din grădiniță nu poate fi izolată, separată de alte influențe educative ce se 

exercită asupra copilului si mai ales, nu poate face abstracție de acestea. 
 Grădinița și familia sunt doi factori primordiali în educația copiilor la debutul în colectivitate.Acum 

se pun bazele unei personalități care mai târziu va fi parte integrantă a unei societăți ale cărei cerințe se 
diversifică în permanență. 

 Educația trebuie să se manifeste ca o acțiune unitară a grădiniței și familiei. 
 Relația părinți – educatoare se referă la construirea unor relații pozitive între familie și grădiniță, la 

o unificare a sistemului de valori și cerințe referitor la copii.Efectele asupra copilului vor fi benefice, putând 
contribui la rezolvarea unor probleme înainte ca acestea să devină incontrolabile. 

 Implicând familia în activitatea instructiv-educativă din grădiniță, îi dăm acesteia posibilitatea să 
vadă în grădiniță nu doar locul în care copilul e supravegheat în timpul absenței acestuia din familie, ci și 
locul în care se desfăsoară un proces instructiv-educativ, bine organizat . 

 Părinții trebuie sprijiniți să își cunoască copiii, să le identifice nevoile și să sprijine dezvoltarea și 
creșterea lor armonioasă. 

 Parteneriatul familie-grădiniță, cu tot ceea ce presupune el, prezintă avantaje pentru toți factorii 
implicați:educatoare, părinți, copii. 

 Termenul de parteneriat presupune realizarea unei alianțe pentru atingerea unor obiective comune . 
Pentru ca parteneriatul să funcționeze este nevoie de respect, încredere reciprocă, consens cu privire la 
scopurile acțiunii . 

 În crearea parteneriatului între grădiniță și familie este bine să ne amintim că educația copilului este 
o acțiune care presupune schimb de experiențe, de competențe și valori între toți adulții care îi susțin în 
dezvoltare și cu care intră în contact. 

 În privința formelor concrete între grădiniță și familie, trebuie spus că ele se deosebesc în funcție de 
scopul urmărit și modul concret de realizare. Un exemplu ar fi referatele prezentate în fața părinților, apoi 
organizarea unor expoziții cu lucrări executate de copii, prin care părinții au posibilitatea să-și cunoască 
copilul prin prisma rezultatelor muncii sale . Participarea părinților la anumite activități demonstrative îi 
ajută să cunoască metodele și procedeele folosite, pot observa modul de comportare al copilului în 
colectivitate, precum și modul și gradul de implicare al preșcolarului în activități. 

 Un alt mijloc de colaborare între familie și grădiniță este consilierea . Astfel, educatoarea are prilejul 
să cunoască mai bine copilul prin intermediul părinților. 

 Serbările școlare sunt de asemenea, un prilej de cunoaștere reciprocă. 
 În concluzie, dezvoltarea psihică și fizică a copilului la vârsta aceasta depinde în mare măsură și de 

cadrele didactice, dar și de părinți și de aceea e nevoie de un parteneriat educațional în favoarea creșterii 
adecvate a copilului.  
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ȘCOALA, FAMILIA MEA 
IMPORTANȚA ACTIVITAȚILOR EDUCATIVE IN PARTENERIAT CU 

PARINȚII 
 

EDUCATOARE, ALEXE ADRIANA 
 
”Spune-mi şi voi uita; arată-mi şi îmi voi aminti, implică-mă şi voi înţelege”. John Gay  
 
Ph. Perrenoud consideră că şcoala „face parte din familie” şi reprezintă în viaţa acesteia o prezenţă 

atât de importantă ca şi activitatea profesională a adulţilor, iar participarea părinţilor este, de asemenea, 
adesea considerată una dintre cele mai importante caracteristici ale unei şcoli eficiente. (Smith et all., 2007, 
p. 198) 

Relațiile dintre școală si familie sunt fundamentale pentru buna funcționare a sistemului educațional 
și succesul școlar al tinerilor, respectiv, posibilitățile de implicare a părinților în viața școlii, trebuie să 
devină o preocupare constantă a instituției de învățământ. Este important ca părinții să înțeleagă beneficiile 
participării în viața școlii asupra propriului copil, dar și asupra comunității. 

Acum, mai mult ca oricând, avem nevoie de sustinerea și implicarea părinților și având ca punct de 
plecare contextul prezent, componenta de releționare cu părinţii a vizat dezvoltarea parteneriatelor şcoală-
familie din două perspective, respectiv: 

• Facilitarea comunicării şi relaţionării părinţilor cu şcoala şi valorizarea şcolii/educaţiei ca factor 
important pentru succesul în viaţă al copiilor. 

• Deschiderea şcolii către comunitatea de părinţi şi valorizarea părinţilor ca resursă în educaţie. 
În demersurile parcurse în ultima perioadă am optat pentru crearea unui „climat de susţinere 

educaţională”, conform unui concept dezvoltat de către Jeynes în 2005, respectiv o atitudine sau o atmosferă 
care conturează sentimentul de standarde şi de sprijin. Mai concret, nu este suficientă simpla participare a 
părinţilor la activităţile şcolii, ci trebuie să se tindă spre angajarea şi antrenarea efectivă a părinţilor în 
realizarea acestor activităţi. Astlfel spus, şcoala online, mai ales la nivelul preșcolar,(unde lucrez), are 
nevoie pentru a se putea realiza de implicarea totală a parinților în parcurgerea tuturor activităților, cu 
suportul și sprijinul continuu ale educatoarei. 

Toate acestea au fost transpuse în activitățile obișnuite de la clasă, dar și în cele educative, prin timp 
petrecut împreună, timp de calitate, timp de bucurie, timp de conectare, timp de joacă şi de râsete, de 
zâmbete şi de plânsete şi emoţii puternice. 

Premisele care stau la baza activităților cu părinții, sunt transpuse în valoarea experiențelor, 
potențialul de dezvoltare și motivația părinților de a participa. Astfel, pentru atingerea obiectivelor propuse, 
eu mi-am dorit să aduc puțină magie și idei de conectare și de creare de amintiri pe viață, în special în 
această perioadă, mai presus de cadouri și jucării . Eu mi-am dorit să fac din aceste sărbători de iarnă unele 
pe care să le ţin minte, şi eu şi copiii mei, căci unele din cele mai vii și mai plăcute amintiri pe care le avem 
sunt din perioada sărbătorilor de iarnă, cu miros de brad, mere coapte și scorțișoară și cu luminițele magice 
ale casei împodobite de sărbătoare alături de părinți. 

Cum am realizat toate aceste magii? Prin activități educative variate ce au presupus colaborare copil-
părinte, audiție de colinde, ateliere practice, desene, lucrări practice, jocuri amuzante și interactive presărate 
cu multă, multă iubire, răbdare și dăruire. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE ÎN PARTENERIAT CU 

PĂRINȚII 
 

PROF. ALUCAI ELENA,  
ŞCOALA GIMNAZIALA GRUMAZESTI, JUDETUL NEAMT 

 
Termenul parteneriat este „definit ca asocierea a doi sau mai mulţi parteneri, iar în literatura de 

specialitate, parteneriatul reprezintă modalitatea, formală sau informală, prin care două sau mai multe părţi 
decid să acţioneze împreună pentru atingerea unui scop comun.” 

Prin încheierea parteneriatelor cu părinţii, aceştia sunt încurajaţi să ia parte la planificarea şi derularea 
programelor educative pentru copii, ceea ce implică o responsabilizare şi o eficienţă sporită. Astfel, părinţii 
au posibilitatea să-şi cunoască mai bine copiii, modul lor de manifestare în viaţa de grup, pot înţelege mai 
bine rolul lor educativ. Printre obiectivele principale ale colaborării dintre instituţiile educative şi familie 
putem aminti: înlăturarea factorilor perturbatori în cadrul comunicării grădiniţă - şcoală –familie; creşterea 
gradului de implicare a părinţilor în toate activităţile şcolare şi extraşcolare; schimbarea mentalităţii 
neadecvate a unor părinţi faţă de grădiniţă / şcoală; cunoaşterea de către părinţi a posibilităţilor şi nevoilor 
psiho-fizice ale copiilor; învăţarea unor deprinderi şi tehnici de muncă intelectulală sub formă de activităţi 
comune elevi – părinţi – cadre didactice. Majoritatea părinţilor au nevoie de informaţii de bază referitoare 
la copiii lor. Ei vor să fie informaţi despre scopul de bază al programului educativ la care participă copiii 
lor şi doresc să fie implicaţi în luarea deciziilor. Părinţii vor să fie la curent cu progresele copilului. Pentru 
realizarea parteneriatului cu părinţii este esenţial ca: părinţii să fie priviţi ca participanţi activi, care pot 
aduce o contribuţie reală şi valoroasă la educarea copiilor lor; să se recunoască şi să se valorifice 
informaţiile date de părinţi referitor la copii; părinţii să ia parte la adoptarea deciziilor referitoare la copiii 
lor; responsabilitatea să fie împărţită între părinţi si educatoare; părinţii să facă parte din comitetele de 
părinţi; să ajute la continuarea programului educativ acasa; să urmarească în mod regulat progresul copiilor 
lor; să ia parte, să sprijine activităţile extraşcolare organizate împreuna cu educatoare. Datorită diferenţelor 
de scopuri, resurse, pregătire, valori, nevoilor diferite, percepţii, atitudini, de foarte multe ori exista 
posibilitatea apariţiei unor conflicte între părinţi şi educatoare ce pot fi determinate de: o slaba colaborare; 
lipsa de informaţii; intoleranţa la stilul de viaţă al celuilalt, la opiniile sau chiar la prezenţa fizică; 
neacceptarea unor diferenţe de pregătire, condiţii sociale, morale, religie, nationalitate…; lipsa unor 
preocupări în sensul construirii relaţiilor de colaborare; numărul limitat al întâlnirilor dintre educatoare şi 
părinti; neclaritate în rolurile fiecăruia şi în responsabilităţile ce le revin; disponibilitatea redusă a părinţilor 
de a participa la activităţi ; gradul scăzut de interes al unor părinţi faţă de educaţie şi evoluţia copilului.  

Realizarea unor relaţii de parteneriat efectiv între grădiniţă şi familie, în sprijinul educaţiei şi creşterii 
copilului constituie cheia succesului viitor în adaptarea şi integrarea şcolară. Relaţiile de colaborare dintre 
părinţi şi unitatea de învăţământ pe care o frecventează copilul lor constituie primul pas către o educaţie 
deschisă, flexibilă şi dinamică a personalităţii copilului. Procesul de colaborare cu părinţii asigură atingerea 
scopului educaţional, şi anume de a obţine dezvoltarea globală a copilului. Prin colaborarea părinţilor cu 
grădiniţa, aceştia pot completa, sprijini şi dezvolta personalitatea copilului. 

 Implicând părinții în activități școlare și extrașcolare, acestea vor fi mai atractive pentru elevi, iar 
părinții vor fi mai implicați și mai conștienți de actul didactic, de importanța şcolli în viața copilului, 
realizând, astfel progres în activitatea didactică. 

Serbările şcolare reprezintă evenimente de o importanţă deosebită în activitatea elevilor şi în viaţa 
familiilor acestora-atât din punct de vedere afectiv, cât şi cognitiv, dând ocazia elevilor de a prezenta, într-
o manieră personală şi originală, tot ce au învăţat pe parcursul unui semestru sau an şcolar. Acest tip de 
activităţi extracurriculare au reprezentat întotdeauna un prilej de manifestare inedită al talentului nativ al 
copilului. Este o ocazie în care copilul îşi poate pune în valoare inteligenţa dominantă descoperită şi 
valorificată de cadrul didactic. De multe ori familia este surprinsă de potenţialul propriului copil. 

Cântecul, dansul, recitarea de poezii sau interpretarea unor piese de teatru reprezintă câteva dintre 
formele de manifestare prin care copilul îşi satisface nevoia de afirmare de joc, căpătând încredere în 
propriul potenţial artistic şi cognitiv. De aceea o serbare şcolară reprezintă un mijloc eficient de educare, 
de influenţare formativă a copiilor, de sudare a colectivului, de asigurare a unor contexte educaţionale în 
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care relaţionările se produc în condiţii inedite, de încurajare a talentului, de dezvoltare a aptitudinilor şi de 
stimulare a copiilor timizi sau mai puţin talentaţi. Este foarte indicat ca pe parcursul serbării să iniţiem 
momente interactive părinţi-copii : jocuri, scenete, recitare, dansuri populare, cântece pe care părinţii fie le 
cunosc, fie le învaţă împreună cu copiii. Toate acestea contribuie la sudarea relaţiilor dintre copii şi părinţi, 
atmosfera să fie mai caldă, de sărbătoare a tuturor vârstelor. 

 Una dintre cele mai importante condiţii ale creşterii eficienţei activităţii educative desfăşurate cu 
elevii o constituie asigurarea unei depline unităţi de acţiune a tuturor factorilor educativi: şcoală, familie, 
comunitate. Dacă este adevărat că şcoala este factorul de care depinde în mod covârşitor devenirea 
personalităţii umane, tot atât de adevărat este că educaţia coerentă nu poate face abstracţie de rosturile 
familiei în această comuniune. 

 Şcoala şi familia sunt două instituţii care au nevoie una de alta. Şcoala şi familia trebuie să găsească 
făgaşul colaborării autentice bazată pe încredere şi respect reciproc, pe iubirea faţă de copil, să facă loc unei 
relaţii deschise, permeabile, favorizante schimbului şi comunicării de idei.Părinţilor le revine rolul esenţial 
în creşterea copiilor, asigurându-le acestora nu numai existenţa materială, cât şi un climat familial, afectiv 
şi moral. 

 Cercetările arată că „în programele în care părinţii sunt implicaţi elevii au performanţe mai mari la 
şcoală decât aceleaşi programe, dar în care părinţii nu sunt implicaţi” (Henderson şi Nancy, 1995). Gradul 
de implicare al părinţilor în viaţa şcolară a copiilor lor influenţează şi rezultatele acestora, în sens pozitiv: 
cu cât părinţii colaborează mai bine cu şcoala, cu atât notele copiilor sunt mai mari. Educaţia nu este un 
proces de care este responsabilă în mod exclusiv şcoala, dar nici părinţii; este un proces al cărui succes 
depinde de colaborarea dintre cele două părţi implicate. Reacţia scolii, ca instituţie de educaţie, formare si 
orientare, la mobilitatea socială și economică, trebuie să fie de adaptare a conţinutului, structurii și funcţiilor 
sale, de creare de premise favorabile pentru elevi care să le permită integrarea socială rapidă, flexibilitatea, 
iniţiativa și rezolvarea de probleme, diminuarea imprevizibilului. Şcoala trebuie să facă tot ce-i stă în 
putinţă pentru valorizarea maximă a fiecărui individ prin mai raţionala stimulare intelectuală a elevilor, a 
aptitudinilor, a atitudinilor și a trăsăturilor lor de personalitate. Avem în vedere că şcolile de toate gradele 
sunt organizaţii responsabile pentru educaţia formala a copiilor și adolescenţilor. Şcolile care duc la bun 
sfârşit mult mai eficient această responsabilitate se consideră pe ele însele și elevii lor ca parte a sistemului 
social ce include familiile și comunităţile. Când şcolile, familiile și comunităţile lucrează împreuna ca 
parteneri, beneficiari sunt elevii. Colaborarea dintre şcoală şi familie presupune nu numai o informare 
reciprocă cu privire la tot ceea ce ţine de orientarea copilului ci şi pregătireapărinţilor pentru toate 
problemele ce le comportă această acţiune. În ceea ce priveşte relaţia şcoala-familie se impun deschideri 
oferite părinţilor privind aspectele şcolare, psihopedagogice, pe lângă aspectele medicale, juridice etc. O 
bună colaborare între familie și scoală se poare realiza prin parteneriate. Motivul principal pentru crearea 
unor astfel de parteneriate este dorinţa de a ajuta elevii să aibă succes la şcoală și, mai târziu, în viață. 
Atunci când părinţii, elevii și ceilalţi membri ai comunității se consideră unii pe alţii parteneri în educaţie, 
se creează în jurul elevilor o comunitate de suport care începe să funcţioneze. Parteneriatele trebuie văzute 
ca o componentă esenţială în organizarea școlii şi a clasei de elevi. Ele nu mai sunt de mult considerate 
doar o simplă activitate cu caracter opţional sau o problemă de natura relaţiilor publice. Parteneriatele dintre 
școli, familii și comunitate pot ajuta profesorii în munca lor; perfecţiona abilităţile şcolare ale elevilor; 
îmbunătăţi programele de studiu și climatul şcolar; îmbunătăţi abilităţile educaţionale ale părinţilor; 
dezvoltă abilităţile de lideri ale părinţilor; conecta familiile cu membrii şcolii și ai comunităţii; stimula 
serviciul comunității în folosul şcolilor; oferi servicii şi suport familiilor şi crea un mediu mai sigur în şcoli. 
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ȘCOALA ȘI FAMILIA, PARTENERI IN EDUCAȚIE 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR IOVLEV ANA 

SCOALA PROFESIONALĂ BAND, JUD. MUREȘ 
 
Împreună cu părinţii, şcoala îşi are rolul bine stabilit intervenind în dezvoltarea primară a copilului. 

Educația este un proces care are ca scop de a obține o schimbare la nivelul comportamentului elevului. În 
acest scop este necesar un dialog între profesori şi părinţi; profesorii trebuie să primească o pregătire în 
materie de relaţie cu părinţii, iar competenţa lor în această materie trebuie considerată ca o aptitudine 
profesională. Părinţii trebuie să fie pregătiţi pentru a juca rolul lor educativ în cooperare cu profesorii, iar 
şcolile trebuie să asigure părinţilor asistenţa necesară. 

Unul dintre rolurile importante ale școlii este acela de a informa părinții în legatură cu activitățile care 
se desfășoară în incinta școlii dar și în legătură cu activitățile educative care se desfășoară în exteriorul 
școlii. Consider că părintelui trebuie să i se ofere posibilitatea de a-și cunoaște copilul și în alte situații decât 
cele de acasă. Așadar, părintele poate cunoaște anturajul sau grupul cu care interacționează copilul său, 
relațiile care se dezvoltă între copilul său si colegii din grup. De asemenea, pentru copil este o oportunitate 
de a se simti bine în prezența părintelui, iar pentru părinte este o oportunitate de a relaționa cu cadrele 
didactice. 

Parteneriatul acesta școală – părinte se poate concretiza sau dezvolta în cadrul ședințelor cu părinții, 
serbărilor școlare, activităților extracurriculare, orelor de consiliere parentală, ateliere de creație, excursii 
sau chiar în cadrul vizitelor la domiciliul elevului. De asemenea, discuțiile individuale cu părinții sunt foarte 
importante pentru că în acest mod cadrul didactic poate afla multe detalii sau aspecte din viața copilului 
care îl pot ajuta să înțeleagă mai bine fiecare reacție sau conduită a copilului. La un moment dat, unul din 
elevii clasei mele se confrunta cu grave probleme emoționale, era instabil din punct de vedere emoțional. 
Întâlnirile săptămânale cu părintele elevului ( la ora de consiliere parentală) au fost de un real succes în 
sensul că după o perioadă de timp, elevul a reușit să depășească starea în care se afla reușind să se 
reintegreze în cadrul grupului, să interacționeze într-un mod plăcut cu toată lumea (cadru didactic, părinte, 
colegi) și să obțină rezultate școlare satisfăcătoare. 

De asemenea, consider că în cadrul activităților educative desfășurate în parteneriat cu părinții, copilul 
trebuie să interacționeze cât mai mult cu părintele/părinții, este necesar ca relația părinte – copil să se sudeze 
cât mai bine.  

Participarea activă a părinților la activitățile copiilor din școală le creează acestora sentimente de 
siguranță, înțelegere și bucurie. Copilul are prilejul de a arăta ce știe, ce poate să facă sau să realizeze într-
o situație anume, iar părintele este mândru de copilul său în relație cu ceilalți. Astfel, pot aprecia împreună 
activitățile, faptele, evenimentele, rezultatele obținute. Părinții vor avea măsura evoluției propiului copil și 
comportarea acestuia în colectivitate. 

Parteneriatul școală – familie, acțiunile pe care acesta le desfășoară, continuarea de către familie a 
activităților din școală, duc la formarea copilului pentru viața de adult. O buna colaborare între școală și 
familie se realizează întotdeauna pentru interesul copilului, pentru a sprijini dezvoltarea personală a 
acestuia. 
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PARTENERIATUL ȘCOALA- FAMILIE 
SERBAREA DE CRACIUN 

 
 PROF. ANDRAȘ VICTORIA, 

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 8 REȘIȚA 
 
 Motto:,,Copilaria inseamna sa crezi ca printr-un brad de Craciun si cativa fulgi de nea intreaga lume 

poate fi schimbata." Andre Laurendeau 
 
 În fiecare an școlar realizez un parteneriat cu părinţii elevilor pe care îi îndrum, parteneriat denumit 

“Colaborarea- cheia succesului”. Motivul realizării acestui parteneriat este necesitatea realizării unei 
legături reale între şcoală şi familie ca parteneri egali în educaţia copilului. Scopul acestui parteneriat este 
implicarea şi participarea reală a părinţilor în activităţile la clasă şi la cele extracurriculare.Ca obiective 
majore ale acestui parteneriat aş aminti: formarea părinţilor în spiritul ideii de parteneri egali în educaţia 
copiilor; convingerea părinţilor pentru a investi în dezvoltarea personală a copilului şi a grupului în 
ansamblu; creearea unui mediu educativ pozitiv, favorabil, adecvat pentru o stimulare continuuă a învătarii 
spontane a copilului; achizitionarea de către părinţi a unor informaţii şi cunoştiinţe pe care să le folosească 
în educarea propriilor copii; implicarea părinţilor în atragerea şi găsirea de resurse materiale şi financiare 
necesare derulării serbării de Crăciun, de sfârşit de an şcolar, organizării de excursii şcolare.  

 Prin acest parteneriat elevii au reușit să treacă peste rețineri, să-și exprime în mod deschis opiniile 
personale, să vorbească despre evenimentele la care participă, despre calitățile și defectele lor. Elevii au 
dobândit nu numai curajul exprimării unor opinii, ci și respectul pentru părerile colegilor, ale părinților, 
pentru adevăr.  

 Serbarea de Crăciun- un exemplu concret de realizare a parteneriatului școală- familie- proiect 
educațional. Perioada Sărbătorilor de iarnă are, în fiecare an, un aer magic. Crăciunul înseamna zăpadă, 
bucurie și nu în ultimul rând prilej de petrecere. Dacă mitul bătrânului Moș reușește încă să topească și cele 
mai înghețate inimi, cum oare este văzut Crăciunul prin ochii inocenți de copil? Serbarea de Crăciun 
reprezintă unul din momentele cele mai incărcate de emotie pentru copii, părinti, bunici și cadre didactice 
care au pregătit din timp un program care sa-l bucure pe Moșul. 

 Scop: Proiectul își propune ca elevii să-si îmbunătățească cunostintele despre cunoașterea tradițiilor 
și obiceiurilor românești de Crăciun și Anul Nou. Obiective: cunoasterea și descrierea tradițiilor si 
obiceiurilor crestine; achizitionarea valorilor educative si morale crestine; promovarea semnificatiei 
sărbătorilor specifice românilor; promovarea activitatilor cultural –artistice specifice anumitor evenimente; 
constientizarea părintilor cu privire la importanța sărbătorilor la români și rolul lor in educarea copiilor din 
perspectiva creștină. Argument: Sărbătorile religioase sunt un prilej de bucurie si de împăcare sufletească 
in rândul românilor. Prin aceste activități promovăm obiceiuri și tradiții naționale, locale sau regionale, 
precum și însușirea unei conduite de respect, față de cultura națională .Punctul de pornire in desfășurarea 
proiectului l-a constituit curiozitatea copiilor de a afla cât mai multe despre obiceiurile si traditiile de 
Crăciun și de Anul Nou. Copiii,iubesc sărbatorile crestine,îsi îmbunătățesc cunostințele prin aflarea mai 
multor povești,legende despre trecutul neamului nostru. Totodata le plac și sărbătorile laice –venirea lui 
Moș Nicolae, Moș Crăciun și din acest motiv, s-a încercat prin acest proiect promovarea de colinde si 
urături specifice zonei.Implicarea copiilor in derularea acestui proiect va conduce la constientizarea faptului 
că sărbătorile și tradițiile trebuie păstrate și transmise mai departe.  

Exemple de activități desfășurate în cadrul Serbării de Crăciun: 
• Prezentarea unor obiceiuri și tradiții locale; 
• Recitarea de poezii și cântarea unor colinde; 
• Confecționarea unor decoruri de Crăciun, felicitări, daruri; 
• Prezentarea unor dansuri tradiționale sau moderne ( dansul fulgilor de nea, dansul renilor etc.) 
• Venirea Moșului, împărțirea unor daruri. 
Copiii se străduiesc mult, simt cu toţii apropierea celei mai mari sărbători a creştinătăţii – Naşterea 

Mântuitorului nostru Iisus Hristos. 
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 Părinții și bunicii care participă la serbare uită pentru o clipă de problemele cotidiene şi păşesc alături 
de copii în lumea de vis a colindelor, iar versurile recitate sunt ca o rugăciune a fiecăruia pentru noi şi 
pentru semenii noştri. 
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Moisin, Anton-Părinți și copii, Editura didactică și pedagogică, București, 1995;  
Boroș, Maximilian-Profesorul și elevii, Editura Gutinul, Colecția de pedagogie, Maramureș, 1994 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE  
ÎN PARTENERIAT CU PĂRINŢII 

 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 165  

BUCUREȘTI – SECTOR 4  
ANDREI GABRIELA 

 
 Parteneriatul reprezintă procesul de colaborare dintre două sau mai multe părţi care acţionează 

împreună pentru realizarea unor interese sau scopuri comune.Prin încheierea parteneriatelor cu părinţii, 
aceştia sunt încurajaţi să ia parte la planificarea şi derularea programelor educative pentru copii, ceea ce 
implică o responsabilizare şi o eficienţă sporită. Astfel, părinţii au posibilitatea să-şi cunoască mai bine 
copiii, modul lor de manifestare în viaţa de grup, pot înţelege mai bine rolul lor educativ. 

 Pentru realizarea parteneriatului cu părinţii este esenţial ca: 
- părinţii să fie priviţi ca participanţi activi, care pot aduce o contribuţie reală şi valoroasă la educarea 

copiilor lor; 
- să se recunoască şi să se valorifice informaţiile date de părinţi referitor la copii; 
-părinţii să participe la adoptarea deciziilor referitoare la copiii lor; 
- părinţii să facă parte din comitetele de părinţi; 
- să ajute la continuarea programului educativ acasa; 
- să urmarească în mod regulat progresul copiilor lor; 
-să sprijine activităţile extraşcolare organizate; 
Colaborarea școlii cu familia se realizează în diferite forme: comitetul de părinţi, şedinţe cu părinţii 

fizic sau online, lectoratele cu părinţii, consultaţii pedagogice individuale sau colective cu 
părinţii,voluntariatul, serbări realizate în parteneriat cu părinții ( fizic sau online), excursii, expoziţii, 
sărbătorirea în comun a unor evenimente deosebite, derularea unor activităţi opţionale în parteneriat cu 
părinţii, perioada de acomodare a copiilor, la care pot participa şi părinţii(înainte de începerea anului 
şcolar), mese rotunde, propaganda vizuală – afişarea diverselor materiale pe teme de educaţie, în special 
materiale care arată activitatea copiilor; vernisaje cu lucrări ale copiilor, sărbătorirea zilei de naştere a 
copiilor. 

 Activităţile cu părinţii îmbracă, de fiecare dată, o haină interactivă. În afară de discuţiile libere, pe 
tema propusă de ei, aceştia pot primi, spre rezolvare, chestionare, anumite fişe de evaluare pentru copii, 
precum şi fişe de autoevaluare pentru părinţi. De asemenea, „Biblioteca pentru copii şi părinţi” poate sta, 
permanent, la dispoziţia copiilor şi a familiilor acestora. Părinţii copiilor pot împrumuta materiale din 
această bibliotecă şi, dacă este cazul, pot solicita sprijin pentru înţelegerea anumitor aspecte. 

 Tipuri de activităţi pe care le putem desfăşura în cadrul parteneriatului cu părinţii: 
1.Atelierele de creaţie în care părinţii îşi exprimă personalitatea şi în acelaşi timp găsesc soluţii 

pentru a se implica mai mult în creşterea şi educarea propriilor copii pot avea ca obiective: 
-creşterea coeziunii colectivului de copii şi consolidarea spiritului de echipă, a relaţiilor de prietenie; 
-încurajarea părinţilor în a face propuneri menite să aducă îmbunătăţiri actului educaţional; 
Atelierul de prăjituri 

  
Obiective:  
-colaborarea în scopul rezolvării unor sarcini de lucru; 
-respectul pentru munca depusă de oamenii implicați în activitate; 
-aplicarea unor norme elementare de conduită;  
-valorificarea lucrărilor proprii prin organizarea de expoziţii; 
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-asumarea de roluri şi responsabilități. 
 
Locul de desfăşurare:Atelierul de prăjituri-Pietroşani 
Resurse materiale: 
-produse cum ar fi:făină, drojdie,ulei, cuptor cu tăvi pentru coacerea fursecurilor, şorţuri,bonete; 
Instrumente ale evaluării 
- observaţia; 
- măsurarea nivelului de participare; 
- prezentarea produselor şi a rezultatelor în faţa părinţilor; 
- discuţiile de grup; 
- jocul de rol; 
- jurnalul; 
- analiza produselor activităţii; 
- realizarea peretelui vorbitor unde fiecare copil îşi poate exprima sub formă de desene, simboluri, 

cuvinte, sentimentele şi impresiile pe care i le-au produs această activitate; 
- portofoliul; 
- album cu fotografii din timpul desfăşurării activităţii;  

 
2.Serbarea-mijloc de colaborare părinţi-cadru didactic  
Obiective:  
-implicarea părinţilor în realizarea de costumaţii şi podoabe pentru bradul de Crăciun, pentru 

programe artistice; 
-formarea deprinderilor şi practicilor de parteneriat în relaţiile dintre copil, familie şi cadre didactice 

din grădiniţă;  
-construirea unor relaţii pozitive între familie şi grădiniţă, pentru o mai bună adaptare a copilului 

pentru găsirea unor soluţii comune în educaţie; 
Prin crearea parteneriatelor familie-școală, în cadrul acestor serbări, poate fi introdus un dans, un 

cântec sau o scenetă pregătită şi interpretată doar de către părinţi sau chiar de către părinte, alături de copil. 
Prin implicarea părinţilor în astfel de activităţi, aceştia au posibilitatea să descopere şi să cunoască 
inclinaţiile artistice ale copilului, să-şi aprecieze obiectiv copiii şi chiar să-şi însuşească unele metode 
educative noi.  

   
Instrumente ale evaluării 
- observaţia; 
- măsurarea nivelului de participare; 
- album cu fotografii din timpul desfăşurării activităţii; 
3. Sărbătoarea pădurii - implicarea părinţilor alături de profesor şi copii la diferite acţiuni de 

sădire a pomilor 
Obiective: 
-dezvoltarea unor atitudini pozitive a unor percepţii sociale corecte faţă de problematica creşterii, 

dezvoltării şi educării copiilor; 
-creşterea coeziunii colectivului de copii şi consolidarea spiritului de echipă, a relaţiilor de prietenie; 
-încurajarea părinţilor în a face propuneri menite să aducă îmbunătăţiri actului educational; 
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Instrumente ale evaluării 
- observaţia; 
- măsurarea nivelului de participare; 
- discuţiile de grup; 
- analiza produselor activităţii; 
- album cu fotografii din timpul desfăşurării activităţii;  
- portofoliul copiilor; 
- jocuri de rol; 
- desene care exprimă sentimentele acestora şi realizarea unor expoziţii lucrările copiilor; 
 
4.Cum ne ajutăm copiii ?Şedinţe, mese rotunde 
Obiective: 
-însuşirea unor reguli şi metode simple de a-şi ajuta copiii în activitatea din grădiniţă; 
-încurajarea părinţilor de a recunoaşte problemele pe care le au cu copiii; 
-informarea părinţilor cu privire la strategiile de cunoaştere a copilului; 
-crearea de oportunităţi pentru valorificarea experienţelor pozitive dobândite de părinţi în educarea 

copilului; 
 
Desfăşurare: 
-chestionare legate de comportamentul copiilor în diverse situaţii, atitudinea părinţilor faţă de aceste 

situaţii; 
-aşteptările părinţilor; 
-lucru efectiv cu părinţii; 
-chestionare pentru părinţi; 
-propuneri făcute de către părinţi; 
 
Realizări: 
-colaborarea eficientă între părinţi, convingerea că pot învăţa din experienţa celuilalt; 
-deprinderea unor metode de lucru cu copiii; 
-înţelegerea de către părinţi a faptului că familia este un exemplu demn de urmat pentru copii; 
 
5.Vizite, spectacole cu implicarea părinţilor 

    
 Vizitele constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului 

nostru. Ele oferă elevilor prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, procesul de 
producţie în desfăşurarea sa, operele de artă originale, momentele legate de trecutul istoric local, naţional, 
de viaţa şi activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii universale şi naţionale, relaţiile dintre 
oameni şi rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează activitatea de învăţare, întregesc şi desăvârşesc 
ceea ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor.Această formă de activitate constituie o sursă inepuizabilă de 
impresii puternice(dezvoltă sentimente). 
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 Prin implicarea părinţilor în astfel de activităţi, aceştia au posibilitatea să descopere şi să cunoască 
inclinaţiile artistice ale copilului, să-şi aprecieze obiectiv copiii şi chiar să-şi însuşească unele metode 
educative noi.  

 
6.Ziua Mărţişorului cu părinţii 
-să cunoască insemnătatea zilei de 8 Martie; 
 -să recite poezii care au ca mesaj însemnătatea acestei sărbători; 
 -să formeze o echipă împreună cu părintele său în vederea îndeplinirii sarcinilor 
să realizeze felicitări,colaje cât mai interesante şi originale; 
 -să afişeze lucrările pe panouri pentru a putea fi văzute şi de ceilalţi ; 
 
Resurse materiale: 
-hârtie glasată,hârtie creponată,foarfece,lipici,carioci; 
-felicitări model,colaje model; 
-poezii,scenete,diferite texte; 
 Explic fiecărei grupe ce are de realizat, folosindu-se de materialele pe care le găsesc aşezate în 

coşuleţe . Fiecare grupă îşi va alege un simbol şi o denumire a echipajului său.  
 
 Pentru a creea o atmosferă adecvată sărbătorii ce se apropie, pe parcursul activităţii se vor asculta 

cântece despre primăvară.  

   
 Instrumente ale evaluării: 
 -portofoliul copiilor;  
 -analiza produselor activităţii; 
-album cu fotografii din timpul desfăşurării activităţii;  
 
7.Excursie tematică-,,Pe urmele marelui povestitor Ion Creangă” 
Bucureşti-Piatra Neamţ-Humuleşti(Casa memorială Ion Creangă)-Târgu Neamţ 
 
Obiective-apropierea relaţiilor educator-familie în scopul unei mai bune cunoaşteri a copilului; 
 -cunoaşterea folclorului, a creaţiei populare, pentru deschiderea porţii către cunoaşterea obiceiurilor 

şi a tradiţiilor populare, cunoaşterea vieţii marelui povestitor; 
 -construirea unor relaţii pozitive între familie şi grădiniţă, pentru o mai bună adaptare a copilului 

pentru găsirea unor soluţii comune în educaţie; 

    
 
Excursiile şi drumeţiile, vizitele, vizionările de filme sau spectacolele imprimă copilului un anumit 

comportament, o ţinută adecvată situaţiei, declanşează anumite sentimente. O mai mare contribuţie în 
dezvoltarea personalităţii copilului o au activităţile extraşcolare care implică în mod direct copilul prin 
personalitatea sa. Un rol important îl are implicarea părintelui în pregătirea și desfășurarea tuturor 
activităților educative.  
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Toate activitățile amintite se pot desfășura atât fizic cât și online. Sunt diverse posibilități prin care 
copiii pot viziona un spectacol, pot ,,vizita” online anumite obiective din cadrul unor itinerarii turistice sau 
pot realiza montajul serbării propuse (online).  

 Cultivarea unor relaţii de parteneriat efectiv între școală şi familie, în sprijinul educaţiei şi creşterii 
copilului constituie cheia succesului viitor în adaptarea şi integrarea şcolară. Relaţiile de colaborare 
dintre părinţi şi unitatea de învăţământ pe care o frecventează copilul acestora constituie primul pas către o 
educaţie deschisă, flexibilă şi dinamică a personalităţii copilului.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliografie: 
1.Nicola, Grigore - Stimularea creativităţii elevilor în procesul de învăţământ, E. D. P. Bucureşti, 

1981; 
2.Cernea, Maria, Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea procesului de învăţământ, în 

“ Învăţământul primar“ nr. 1 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti; 
3.Crăciunescu, Nedelea, Forme de activităţi extracurriculare desfăşurate cu elevii ciclului primar, în 

“Învăţământul primar“ nr. 2, 3 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti.  
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE ÎN PARTENERIAT CU 

PĂRINȚII  
 

PROFESOR: CĂTĂLINA ANDRIESEI 
COLEGIUL TEHNIC “GHEORGHE ASACHI” BOTOȘANI 

 
Colaborarea școlii cu familia este o condiție importantă a unirii eforturilor în educarea copiilor. 

Această colaborare se bazează pe implicarea ambelor părți în menținerea unității de cerințe în educația 
copilului și în asumarea succeselor și eșecurilor din parcursul educativ. 

Scopul acestui parteneriat este implicarea şi participarea reală a părinţilor la activităţile din clasă şi la 
cele extracurriculare. Printre obiectivele majore ale acestui parteneriat, se numără: formarea părinţilor în 
spiritul ideii de parteneri egali în educaţia copiilor; convingerea părinţilor de a investi în dezvoltarea 
personală a copilului şi a grupului în ansamblu; crearea unui mediu educativ pozitiv, favorabil, adecvat 
pentru o stimulare continuă a învățării spontane a copilului; achiziționarea de către părinţi a unor informaţii 
şi cunoştiinţe pe care să le folosească în educarea propriilor copii. 

 În domeniul colaborării școală-familie, punctul de plecare este cunoașterea prealabilă a părinților de 
către cadrul didactic, a familiei, a climatului familial. La nivelul școlii, părinții activează în comitetele de 
părinți și în consiliul reprezentativ al părinților, în activitățile educative formale și nonformale (excursii, 
cercuri, serbări,proiecte educative),în stabilirea unor activități remediale, în accord cu profesorul care le 
desfășoară.  

Funcția educativă a familiei se referă la creșterea și educarea copiilor. Acestea sunt îndatoriri și 
responsabilități deosebit de importante ale familiei, oricare ar fi dificultățile economice sau de altă natură. 
Mediul familial, prin cei „șapte ani de acasă”, are influențe deosebit de puternice asupra formării 
personalității copilului, a comportamentului lui. Îndeplinirea cu succes a funcțiilor familiei implică 
respectarea unui sistem de cerințe, printre care menționăm preocuparea permanentă a părinților pentru 
dezvoltarea armonioasă a copiilor, sprijinirea lor din punct de vedere emoțional, fizic și material.  

Colaborarea cu școala și sprijinirea acesteia în demersul educațional trebuie să fie permanente și 
necondiționate.Școala organizează acțiuni la care părinții trebuie să fie prezenți: ședintele pe clase și la 
nivelul școlii ( însoțite de expuneri și discuții pe diverse teme psihopedagogice, cum ar fi cunoașterea 
particularităților individuale și de vârstă ale copiilor, condițiile necesare învățării eficiente, activitatea în 
timpul liber etc), lectoratele cu părinții, consultații cu aceștia din urmă. Ședințele cu părinții sunt, de fapt, 
adevărate sesiuni de formare, deoarece, prin intermediul lor, grupurile de adulți se sudează,discută și își 
impărtășesc din experiență unii altora. Lectoratul cu părinţii, vizita la domiciliul elevului, masa rotundă, 
discuţiile individuale oferă şi ele ocazii în care părinţii pot afla, pot găsi soluţii potrivite la diferite probleme 
apărute în relaţia cu copilul. Pot fi consiliaţi de către profesor, iar profesorul poate afla multe aspecte din 
viaţa copilului şi a familiei sale, care îl pot ajuta să înţeleagă mai bine fiecare situaţie în parte. Fiecare 
ocazie trebuie valorificată ca situaţie de învăţare pentru părinte/adult. Ea trebuie gândită, organizată cu 
atenţie şi competenţă de către cadrul didactic, cu un scop bine definit, astfel încât şi rezultatele să fie pe 
măsura aşteptărilor, în beneficiul copilului şi al şcolii.  

Școala formează oameni, iar pentru aceasta este foarte important ca toți factorii educaționali să 
contribuie în mod eficient și constructive, să colaboreze și să se completeze reciproc unde și când este 
nevoie. 

 
 
 
 
Bibliografie : 
- edict.ro › importanta-parteneriatului-scoala-familie - blog.eintegral.ro › scoala-familie-un-

parteneriat-real-in-beneficiul copilului. 
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FRUMOASE ADUCERI AMINTE... 
 

PROF. ANGELA FERENTI 
ȘCOALA GIMNAZIALA LIVIU REBREANU, TG.-MUREȘ 

 
Magia sărbătorilor de iarnă a cuprins întreaga grădiniță. Cred ca niciun alt anotimp nu trezește în 

sufletul copiilor atâta frumusețe și emoție ca anotimpul iarna. Bucuria copiilor este așa de mare încât ne 
minunăm, de fiecare dată, de puterea pe care o au acești copii de a transmite și adulților emoțile pe care ei 
le trăiesc la un nivel maxim. Este o lecție de viață pe care omul trebuie să o învețe din nou de la un copil, 
așa cum Iisus însuși ne-a învățat: ,,Să fim buni!,,. 

 Magia sărbătorilor de iarnă trezește pentru cei mai mulți dintre noi trăiri și sentimente frumoase, pe 
care nu le putem descrie în cuvinte.  

În familia Grădiniței ,,Albinuța,, Sărbătorile de iarnă înseamnă împodobirea bradului împreuna cu 
preșcolarii, miros de portocale, colinde și urături ce mângâie sufletele. 

Sărbătorile noastre sunt adevărate comori ale sufletului. "Amintirile din copilariei,, ce revin puternic 
în mintea educatoarelor, umblatul cu uratul, cu colindul,cu plugușorul,cu sorcova, urând sănătate, fericire, 
prosperitate, împlinirea dorințelor în noul an, clinchetele de clopoței, dar și mugetul de "buhai,,, dulciurile 
și banii pentru urători, toate acestea creează în sufletul educatoarelor din familia "Albinuța,, o atmosferă de 
basm, liniște sufletească și iubire, fiind totodată sărbători dedicate familiei - părinții, bunicii, copiii, nepoții 
bucurându-se astfel de clipele frumoase petrecute împreună și în grădiniță prin serbările organizate cu multă 
măiestrie de doamnele educatoare la care Moș Crăciun a fost mereu prezent.  

Sărbătorile de iarnă cu fastul lor material și spiritual, cu universala forfotă umană, cu imensa 
disponibilitate a dăruirii generoase devine un minunat prilej prin care se pronunță specificul unei națiuni ca 
într-un prețios diamant ce răsfrânge acel mozaic de raze luminoase ale credinței în Dumnezeu, ale iubirii 
de oameni și ale speranței în zile mai bune. 

Perioada de Crăciun este cea mai frumoasă, atât pentru adulți, cât mai ales pentru copii: orașul este 
împodobit, peste tot se aud colinde, lumea este agitată în căutarea cadourilor perfecte.  

Dar Sărbătorile nu înseamnă doar de a-l aștepta pe Moș Crăciun și a primi daruri. Când vorbim de 
Crăciun ne referim și la bunătate, iertare, dărnicie, familie.  

Iată câteva exemple din acțiunile desfășurate în Proiectul educațional ,,Bucuriile iernii,, desfășurat cu 
preșcolarii, sub îndrumarea responsabilei de proiect care a ajutat preșcolarii să înțeleagă ce înseamnă 
spiritual Sărbătorilor.  

Prescolarii nostri au pătruns în magia sărbătorilor de iarnă începând cu dactilopictura primilor fulgi 
de nea, cu confecționarea ghetuțelor lui Moș Nicolae, a saniei și a renilor pentru Moș Crăciun, prin 
împodobirea bradului de Crăciun în jurul căruia, ca niște adevărați artiști au recitat, au cântat și au colindat, 
avînd ca spectatori părinți, frați, bunici și prieteni. Preșcolarii grădiniței nu au uitat de copiii nevoiași cărora 
le-au dăruit jucării iar colectivul de cadre didactice au dăruit celor care trăiesc la azil, cozonaci și colinde. 

Niciodată nu este prea târziu sau prea devreme să înveți copilul să dăruiască, să-i ajute pe cei care au 
nevoie. Și pentru că Moșul a stiut că preșcolarii noștri sunt buni, a desemnat o grupa de liceeni mureșeni 
care i-au colindat si le-au lăsat sub brad jucării, cărți, dulciuri și astfel... încă o dată, Spiritul Sărbătorilor 
va ramâne adânc întipărit în sufletul copiilor.  

Atmosfera de Crăciun, încărcată de bucurie și emoție, ne aduce aminte cu precădere de anii copilăriei, 
luna decembrie fiind luna magică a anului.  

Bucurați-vă de magia sărbătorilor alături de cei dragi, lăsați lumina sfântă să vă cuprindă sufletele și 
inimile, astfel veți reaprinde flacăra acelei amintiri demult uitate, a acelei vechi povești de iarnă... 

 Crăciunul este și va fi întotdeauna o sărbatoare tare dragă copiilor. 
 Ce e mai frumos oare decât zâmbetul unui copil în dimineața de Crăciun?  
 Ei sunt ingerașii care ne fac și pe noi să zâmbim și să ne bucurăm și mai mult.  
 
Bibliografie: 
1. Ghinoiu, Ion, Mica enciclopedie de tradiții românești, Editura: AGORA, 2008. 
2. Petrus, Liliana , Tradiți și obiceiuri românești, Editura Flacara, 2015. 
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IMPREUNA PENTRU COPIII NOSTRI 

 
GRĂDINIȚA CU P. N. COMISANI 

PROF. INVAT. PRESCOLAR ANGHEL ANA MARIA 
 
 Reușita actului educațional este asigurată de fixarea unor reguli comune, aplicate și respectate atât 

în grădiniță cât și acasă, valabile atât pentru părinți cât și pentru copii. Astfel părinții trebuie să respecte 
intervalul orar în care pot să aducă și să ia copiii, să nu deranjeze cadrul didactic în timpul activităților etc. 

 După perioada mai puțin plăcută de integrarea în grădiniță, copiii vor fi fericiți să lege prietenii, să 
descopere varietatea de jocuri și jucării, să realizeze singuri obiective propuse în cadrul activităților 
(construcții, desene, puzzle, fișe etc.) să împartă lucruri cu alți copii, să-și aștepte rândul, să aibă răbdare, 
să aibă compasiune pentru cei din jur. 

 Astfel, educatoarei îi revine sarcina să facă cât mai plăcută integrarea micuților antrenându-i mereu 
in activități plăcute și distractive specifice nivelului de vârstă și ținând cont de dezvoltarea psiho-fizică a 
fiecăruia. 

 Dezvoltarea psiho-fizică a copilului la această vârstă depinde atât de cadrele didactice cât și de 
părinți. Tocmai de aceea pentru a avea rezultate în desfășurarea actului de educație este foarte importantă 
colaborarea factorilor importanți din viața copilului și anume grădiniță-familie. Familia educă hărnicia, 
cinstea, sinceritatea iar grădinița completează educația primită de copii în familie astfel formând un tot 
unitar care lucrează împreună pentru un scop bine definit. 

 Sunt multe modalități de colaborare între familie și grădiniță: discuții zilnice, consilierea părinților, 
serbări, implicarea părinților în diferite proiecte. Participarea activă a părinților în activitățile din grădiniță 
creează copiilor sentimente de siguranță și fericire. Copilul poate demonstra ce știe și se poate mândri cu 
realizările lui iar părinții pot observa progresele acestora. Aceste activități aduc bucurie în rândul copiilor 
și al părinților prin rezultatele obținute din efortul reunit și plăcerea de a petrcece timp împreună. 

 Cultivarea unei relații de parteneriat între grădiniță și părinți în susținerea educației și creșterii 
copilului costituie succesul garantat în adaptarea și integrarea școlară și reprezintă un prim pas către o 
educație transparentă a personalității copilului, viitoru adult al societății noastre. 

 Grădinița este un important mediu de socializare unde copiii interacționează cu alți copii dar și cu 
adulții într-un cadru plăcut adecvat nevoilor individuale ale acestora. Copilul preșcolar începe să-și 
definească treptat începutul personalității sale. În cadrul grupei el trăiește prima experiență a vieții în 
colectivitate, a vieții sociale. Integrarea trebuie făcută treptat cu ajutorul familiei, astfel se recomandă 
părinților următoarele: 

• Să discute cu copiii cu mult timp înainte despre grădiniță. 
• Să informeze copilul că la grădiniță va sta cu alți copii și cu educatoarea dar asta nu inseamna ca 

mama îl va abandona acolo ci că după un anumit timp va veni să-l ia acasă. 
• Să nu mintă copilul că pleacă să „ia dulciuri și vine imediat”. 
• Să prezinte grădinița ca pe un loc unde copiii se joacă cu alți copii, nu ca pe un bau bau – „lasă că 

vezi tu când te duci la grădiniță”. 
• Să nu vorbească urât despre cadrele didactice în fața copilului. 
• Să discute cu cadrele didactice despre copilul lor înștiințându-le despre diverse probleme ale copiilor 

și să ceară sfaturi. 
 
ARGUMENT:  
”ÎMPREUNĂ PENTRU COPIII NOȘTRI”este un proiect de parteneriat educaţional iniţiat de 

educatoare din dorinţa de a colabora, coopera cu familiile preşcolarilor în scopul dezvoltării relaţiei dintre 
grădiniță şi familie. Parteneriatul are la bază interesul, atât al grădiniței cât și al familiei de a colabora pentru 
dezvoltarea fizică, cognitivă și socio-emoțională a preșcolarului, dar și stimularea interesului familiei de a 
se implica în activitățile grădiniței. Această colaborare presupune desfăşurarea de activităţi curriculare- 
activităţi practice, dar şi extracurriculare - programe artistice şi vizite.  
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 Considerăm că părinţii trebuie stimulați și ajutați să conştientizeze rolul mediului familial în educaţie 
şi să înveţe modurile în care îşi educa și susține copiii, de aceea trebuie implicaţi într-o comunicare 
permanentă cu grădiniţa, încurajaţi să se ofere voluntar pentru realizarea diferitelor activităţi specifice. 
Activitățile propuse creează părinților oportunitatea de a participa alături de copii la activitățile specifice 
grădiniței, de a cunoaște mult mai bine specificul acestor activități și de a-și observa îndeaproape copilul, 
modul de reacție și comportament al acestuia în timpul programului grădiniței.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliografie: 
– „Copilul, famila, grădinița” Dumitrana M., Ed. Compania, București, 2000. 
– „Copilăria, fundament al personalității” Dima S., Ed.Imprimeria Coresi, 1997. 
– „Pro Educația” – revistă de specialitate a învățământului mehedințean, Ed. Stef.Drobeta Turnu-

Severin, 2006. 
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MAGIA SĂRBĂTORILOR DE CRĂCIUN 

 

 PROF. ANȚILĂ SIMONA 

 COLEGIUL TEHNIC, REȘIȚA 
  

 Atmosfera de Crăciun ne aduce bucurie și ne amintește de anii copilăriei, de emoția așteptării 

împodobirii bradului, de clipa la care visăm să-l întâlnim pe Moș Crăciun. 

 Indiferent de vârstă, sigur ne gândim cu drag la cadourile lui Moș Crăciun, la colinde, la mirosul de 

brad și la vâscul din pragul ușii. 

Cu siguranță, experiențele personale au încărcat astfel de clipe magice cu semnificații propri. 

 Spiritul sărbătorii înseamnă în primul rând familie. Este perioada din an în care familia petrece cel 

mai mult timp împreună, se redescoperă, comunică și se bucură reciproc de prezența tuturor. 

Spiritul acestei perioade este însușit de oamenii care ne iubesc așa cum suntem. Și aceea este familia! 

Acesta este spiritul Crăciunului! Bucuria de a ne avea unul pe celălalt, confortul pe care ți-l oferă 

gândul că ai oameni pe care poți conta. 

Sărbătoarea Crăciunului este bunăvoință, este iubire, suflete calde, recunoștință. 

 Magia sărbătorilor de iarnă ne înconjoară încet, încet. Totul se colorează în aur și argint și totul 

sclipește. 

Acum ne facem bilanțul, ne amintim de succese și eșecuri, de promisiunile pe care le-am ținut și pe 

care le-am încălcat, de momentele în care ne-am deschis inima. 

 Crăciunul înseamnă o nouă șansă. O șansă la o nouă viață. Să ne deschidem deci inimile, să facem 

din inimile noastre ieslea în care se va naște pruncul Isus. 

Aceasta este magia Crăciunului! 

Șansa de a face lucrurile mai bune, de a ierta mai mult, de a iubi mai mult, de a dărui mai mult. De a 

dărui din timpul nostru! Pentru a părtăși cu ceilalți! 

 Să anunțăm și noi vestea nașterii lui Cristos oamenilor, nu numai prin cuvinte, ci mai ales prin fapte 

bune. 

Să lăsăm ca bunătatea și iubirea de oameni a lui Cristos să fie înaintemergătoare, așa cum steaua, 

odinioară, i-a călăuzit pe magi spre cetatea Betleem. 
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE  

ÎN PARTENERIAT CU FAMILIA 
 

PROF. ȊNVĂŢĂMȂNT PREŞCOLAR: ANTON FLORINA 
 G.P.P.BOBOCEI DIN MICRO III, BUZĂU 

 
 Termenul parteneriat este „definit ca asocierea a doi sau mai mulţi parteneri, iar în literatura de 

specialitate, parteneriatul reprezintă modalitatea, formală sau informală, prin care două sau mai multe părţi 
decid să acţioneze împreună pentru atingerea unui scop comun.” 

Prin încheierea parteneriatelor cu părinţii, aceştia sunt încurajaţi să ia parte la planificarea şi derularea 
programelor educative pentru copii, ceea ce implică o responsabilizare şi o eficienţă sporită. Astfel, părinţii 
au posibilitatea să-şi cunoască mai bine copiii, modul lor de manifestare în viaţa de grup, pot înţelege mai 
bine rolul lor educativ.  

Printre obiectivele principale ale colaborării dintre instituţiile educative şi familie putem aminti: 
înlăturarea factorilor perturbatori în cadrul comunicării grădiniţă - –familie; creşterea gradului de implicare 
a părinţilor în toate activităţile şcolare şi extraşcolare; schimbarea mentalităţii neadecvate a unor părinţi 
faţă de grădiniţă; cunoaşterea de către părinţi a posibilităţilor şi nevoilor psiho-fizice ale copiilor; învăţarea 
unor deprinderi şi tehnici de muncă intelectulală sub formă de activităţi comune preşcolari – părinţi – cadre 
didactice.  

Majoritatea părinţilor au nevoie de informaţii de bază referitoare la copiii lor. Ei vor să fie informaţi 
despre scopul de bază al programului educativ la care participă copiii lor şi doresc să fie implicaţi în luarea 
deciziilor. Părinţii vor să fie la curent cu progresele copilului.  

Pentru realizarea parteneriatului cu părinţii este esenţial ca: părinţii să fie priviţi ca participanţi activi, 
care pot aduce o contribuţie reală şi valoroasă la educarea copiilor lor; să se recunoască şi să se valorifice 
informaţiile date de părinţi referitor la copii; părinţii să ia parte la adoptarea deciziilor referitoare la copiii 
lor; responsabilitatea să fie împărţită între părinţi si educatoare; părinţii să facă parte din comitetele de 
părinţi; să ajute la continuarea programului educativ acasa; să urmarească în mod regulat progresul copiilor 
lor; să ia parte, să sprijine activităţile extraşcolare organizate împreuna cu educatoare. 

 Datorită diferenţelor de scopuri, resurse, pregătire, valori, nevoilor diferite, percepţii, atitudini, de 
foarte multe ori exista posibilitatea apariţiei unor conflicte între părinţi şi educatoare ce pot fi determinate 
de: o slaba colaborare; lipsa de informaţii; intoleranţa la stilul de viaţă al celuilalt, la opiniile sau chiar la 
prezenţa fizică; neacceptarea unor diferenţe de pregătire, condiţii sociale, morale, religie, nationalitate; lipsa 
unor preocupări în sensul construirii relaţiilor de colaborare; numărul limitat al întâlnirilor dintre educatoare 
şi părinti; neclaritate în rolurile fiecăruia şi în responsabilităţile ce le revin; disponibilitatea redusă a 
părinţilor de a participa la activităţi ; gradul scăzut de interes al unor părinţi faţă de educaţie şi evoluţia 
copilului.  

De aceea, cele mai importante căi de rezolvare a conflictelor sunt: cunoaşterea reciprocă; 
comunicarea periodică cu aspecte formale şi informale; acceptarea reciprocă, înţelegere şi toleranţă faţă de 
diferenţe; evaluarea permanentă a relaţiilor comune; sprijinul acordat familiei în raport cu creşterea şi 
educarea copilului; atmosfera destinsă, non-formală şi pozitivă în întâlnirile cu părinţii; educatoarea trebuie 
să fie pregatită să asculte, să fie interesată despre sugestiile date de părinţi; atunci când ei simt că ideile le 
sunt luate în serios se vor implica mai mult în sprijinirea copilului şi a grădiniţei . În acest proces de 
colaborare, rolul conducător îl are educatoarea. Ea poate să orienteze, să ajute familia în sarcinile ce-i revin, 
să asigure o unitate de vedere şi de acţiune.  

După părerea mea, cultivarea unor relaţii de parteneriat efectiv între grădiniţă şi familie, în sprijinul 
educaţiei şi creşterii copilului constituie cheia succesului viitor în adaptarea şi integrarea şcolară. Relaţiile 
de colaborare dintre părinţi şi unitatea de învăţământ pe care o frecventează copilul lor constituie primul 
pas către o educaţie deschisă, flexibilă şi dinamică a personalităţii copilului. Procesul de colaborare cu 
părinţii asigură atingerea scopului educaţional, şi anume de a obţine dezvoltarea globală a copilului. Prin 
colaborarea părinţilor cu grădiniţa, aceştia pot completa, sprijini şi dezvolta personalitatea copilului. 
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 O educaţie adevărată şi reală se fundamentează în familie şi se continuă în grădiniţă şi şcoală. Pe de 
altă parte, tot ceea ce copilul învaţă în grădiniţă pierde din importanţă şi eficienţă în condiţiile în care părinţii 
nu întăresc şi nu valorifică programul educativ desfăşurat în cadrul grădiniţei. Toate aceste motivaţii conduc 
la necesitatea realizării parteneriatelor reale dintre familie şi grădiniţă, în care spre beneficiul copiilor, 
implicarea familiei în viaţa grădiniţei să fie una concretă, activă şi de durată, aşa încât membrii acestora să 
devină parteneri reali în educaţia copiilor lor. 

 Educaţia extraşcolară permite de asemenea implicarea directă a preşcolarilor în activităţi. Teme 
precum: “Bun rămas, grădiniţă dragă! ”,“Crăciunul în inimile noastre”, “Martie - Mărţişor”, “1 
Decembrie”, “Şezătoare la muzeu” sunt foarte cunoscute și foarte îndrăgite de elevi și părinți, deoarece îi 
provoacă să se implice afectiv şi efectiv în realizarea sarcinilor, în căutarea şi sortarea materialelor necesare, 
în culegerea de informaţii şi curiozităţi referitoare la tema aleasă. 

 Am considerat că implicând părinții în activități școlare și extrașcolare, acestea vor fi mai atractive 
pentru preşcolari, iar părinții vor fi mai implicați și mai conștienți de actul didactic, de importanța grădiniţei 
în viața copilului, realizând, astfel progres în activitatea didactică. 

Serbările şcolare reprezintă evenimente de o importanţă deosebită în activitatea elevilor şi în viaţa 
familiilor acestora-atât din punct de vedere afectiv, cât şi cognitiv, dând ocazia elevilor de a prezenta, într-
o manieră personală şi originală, tot ce au învăţat pe parcursul unui semestru sau an şcolar. De multe ori 
familia este surprinsă de potenţialul propriului copil. 

Cântecul, dansul, recitarea de poezii sau interpretarea unor piese de teatru reprezintă câteva dintre 
formele de manifestare prin care copilul îşi satisface nevoia de afirmare de joc, căpătând încredere în 
propriul potenţial artistic şi cognitiv. De aceea o sărbătoare şcolară reprezintă un mijloc eficient de educare, 
de influenţare formativă a copiilor, de sudare a colectivului, de asigurare a unor contexte educaţionale în 
care relaţionările se produc în condiţii inedite, de încurajare a talentului, de dezvoltare a aptitudinilor şi de 
stimulare a copiilor timizi sau mai puţin talentaţi.  

Este foarte indicat ca pe parcursul serbării să iniţiem momente interactive părinţi-copii :jocuri, 
scenete, recitare, dansuri populare, cântece pe care părinţii fie le cunosc, fie le învaţă împreună cu copiii. 
Toate acestea contribuie la sudarea relaţiilor dintre copii şi părinţi, atmosfera să fie mai caldă, de sărbătoare 
a tuturor vârstelor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliografie: 
–„Copilul, famila, grădinița” Dumitrana M., Ed. Compania, București, 2000.  
–„Copilăria, fundament al personalității” Dima S., Ed.Imprimeria Coresi, 1997. 
– „Pro Educația” – revistă de specialitate a învățământului mehedințean, Ed. Stef. Drobeta Turnu-

Severin, 2006. 
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IMPORTANȚA ACTIVITAȚILOR EDUCATIVE 

 IN PARTENERIAT CU PARINȚII 
 

ÎNV. ANTON LAKATOS,  
ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,LUCIAN BLAGA”- JIBOU / SĂLAJ 

 
Suntem într-o perioada în care întâmpinăm foarte multe provocări. Cu toate că sfatul noastru pentru 

copii şi părinţi era ca utilizarea telefoanelor şi a calculatoarelor, în mediul online, să se facă foarte rar, am 
ajuns să le cerem ca utilizarea mediului online să se facă zilnic. Parcă tot ceea ce noi am spus, ca şi dascăli, 
despre mediul online s-a dărâmat, aşa că am revenit la cele spuse (mai sus) şi le cerem elevilor să între 
online pentru a ne putea desfăşura lecţiile în noile noastre clase – clasele virtual.  

Mai mult decât oricând, considerăm că este necesară dezvoltarea unui parteneriat autentic între școală 
și familie în vederea asigurării unui mediu coerent pentru copii și facilitarea suportului necesar ca ei să 
descopere lumea online prin prisma avantajelor și să cunoască, din timp, eventualele pericole pe care le pot 
întâlni în incursiunile lor.  

 În întâlnirile noastre cu părinții, nu de puține ori aceștia menționează necesitatea ca informațiile 
privind siguranța copiilor, inclusiv pentru navigarea în mediul online, să fie acoperite în orele de școală și 
acest proces să facă parte din responsabilitatea instituțiilor de învățământ. Din cauza pasării acestei 
responsabilități între adulți, stâlpi ai educației copiilor, cei care au cel mai mult de suferit sunt înșiși copiii 
și tinerii.  

Pentru a evita neplăcerile create de mediul online şi pentru a oferi siguanţa copiilor în acest mediu 
,am apelat la cei mai buni parteneriai noştri în educaţie – PĂRINŢII. Cu ajutorul lor, prin şedinţele 
organizate, în mediul online, am ajuns la o mică înţelegere ,care va fi în folosul copiilor: supravegherea mai 
atentă a copiilor când utilizează mediul online. Am stabilit cu părinţii reguli care să ne ajute să ne putem 
desfăşura activităţile, în mediul online, activităţi prin care am cerut şi implicarea activă a părinţilor.  

Pentru ca mesajele să ajungă la toate familiile, am folosit mai multe canale de comunicare . Nu toți 
părinții pot fi abordați în același fel și nu toți vor interacționa în aceeași măsură. O atenție deosebită am 
acordat-o comunicării mesajelor către familiile cele mai vulnerabile. Printre canalele pe care le folosesc în 
comunicarea cu părinții se numără: 

• ședințe sau discuții cu părinții în mediul online (Classroom, Zoom, Skype, etc); 
• apeluri telefonice; 
• grupurile de mesaje (Whatsapp); 
• E-mail;  
• platforma unde se desfășoară cursurile online; 
• platformele online de socializare (Facebook). 
Am considerat că este foarte important să comunic în mod sistematic cu părinții, nu numai la nevoie. 

În felul acesta se va crea un mecanism clar, comunicarea va fi așteptată, iar părinții se vor simți încurajați 
să participe și să se implice mai mult în viața școlară a copiilor lor. Comunicarea poate merge dincolo de 
COVID-19, dar subiectul coronavirusului va fi punctul esențial al consolidării comunicării. De asemenea, 
este important să ne asigurăm că toți părinții și elevii, inclusiv cei mai vulnerabili, pot avea acces la 
informațiile esențiale prin transmiterea unor informații adaptate nivelului de dezvoltare al copiilor și 
accesibile tuturor elevilor, inclusiv celor cu dizabilități. 

Dacă relaţiile cu părinţii au fost benefice când ne-am întâlnit faţă în faţă, la fel trebuie să fie şi acum 
in mediul online. De aceea m-am ghidat după următoarele principia/reguli : 

• Să îi ascult pe părinți și să le adresez întrebări pentru a le înțelege mai bine comportamentul, 
îngrijorările, percepțiile și acțiunile pe care le desfăşoară în această oerioadă. 

• Folosesc un ton cald și pozitiv, fie că transmit mesaje prin email, SMS sau în persoană, sunt deschis 
și optimist și ofer încurajări. 

• Comunicăm des, în mod regulat, identificând împreună cu familiile problemele pe care le 
întâmpină atât copiii cât şi părinţii. 
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• Cultiv sentimentul de încredere. Este esențial pentru părinți să poată avea încredere în mine ca şi 
cadru didactic. Când discut cu părinții, mă asigur că aceștia au încrederea în confidențialitatea comunicării 
și că principalul scop este acela de a asigura interesul suprem al elevilor. 

• Nu există o rețetă general valabilă în materie de comunicare părinte-cadru didactic. Trebuie să 
căutăm instrumentele de comunicare adecvate fiecărei familii .  

• Am reuşit să îi pun în valoare pe părinți implicându-i în educația copiilor și recunoscându-le 
implicarea. 
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PROVOCĂRILE ÎNVĂȚĂMÂNTULUI ONLINE 

 
PROF. INV. PRIMAR ANTON MARCELA 

ȘCOALA GIMNAZIALA ,,CRISTOFOR SIMIONESCUˮ 
 PLOPENI, JUD. SUCEAVA 

 
Odată cu dezvoltarea tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, a internetului în speţă, modul clasic 

de a învăţa suferă transformări rapide şi profunde. Tot mai multe voci exprimă faptul că ne îndreptăm spre 
o revoluţie în educaţie; rolul actual al profesorului (învăţătorului), acela de intermediar al cunoaşterii, îşi 
pierde mult din pregnanţă. 

Învăţatul este orientat către persoană, permiţând celor ce studiază să-şi aleagă conţinutul şi 
instrumentele corespunzătoare propriilor interese, necesităţi şi nivele de abilitate. 

Web site-ul este un instrument nou, deosebit de puternic, care facilitează procesul de învăţare. Web-
ul asigură elevilor şi cadrelor didactice acces la informaţiile ştiinţifice actuale incluse în baze de date, 
muzee, biblioteci online, etc. Elevii experimentează în direct explorări ştiinţifice şi interacţionează cu 
cercetători din teren, care pot să le ofere explicaţii şi să îi ghideze în propriile lor căutări. 
Învăţătorii/profesorii şi elevii pot comunica idei şi pot schimba resurse prin e-mail, chat şi video-conferinţe. 
Cadrele didactice pot organiza excursii virtuale în centrele de cercetare, muzee de ştiinţe sau de artă, locuri 
pe care, în lipsa Internetului, elevii nu le-ar putea cunoaşte. Web-ul constituie totodată locul în care elevii 
îşi pot publica lucrările lor online pentru ca alţi elevi sau profesori să le citească şi să le răspundă. 

Cu ajutorul resurselor on-line se poate învăţa de acasă fără a mai fi nevoie de deplasarea către o 
instituţie de învăţământ şi fără a depinde de un anumit program. Cu ajutorul unei conexiuni la Internet se 
pot căuta mai multe cursuri dintr-un anumit domeniu având astfel acces la mai multe opinii (spre deosebire 
de modalitatea clasică de predare în care aveam prezentată doar opinia profesorului de curs). Educaţia cu 
ajutorul calculatorului se numeşte CBT (Computer Based Training). 

Câteva dintre cele mai folosite aplicaţii în acest domeniu sunt: Programe de procesare de text şi calcul 
tabelar; Programe de prezentare sau desen; Aplicaţii de pregătire pe computer; Baze de date; Organizarea 
orarului; Aplicaţii de E-mail, Navigare pe web etc. 

Resursele web contribuie decisiv la schimbarea tipului de predare, dintr-un un model static, în care 
elevul este un simplu “receptor” pentru ceea ce predă profesorul, într-unul dinamic, în care procesul de 
predare-învăţare se ghidează după elev iar acesta este atras să caute pe cont propriu noi surse de cunoaştere. 

Se știe, că în clasele primare, elevii au nevoie sistematic de sprijinul învățătorilor și a părinților în 
realizarea sarcinilor. Este îmbucurător faptul că părinții s-au implicat activ în exprimarea opiniei lor cu 
referire la organizarea procesului de învățare de la distanță. Majoritatea din ei au demonstrat 
responsabilitate și deschidere pentru comunicare eficientă, precum și oferirea de suport copiilor în caz de 
necesitate. Părinții au accentuat că s-au implicat activ în procesul de învățare de la distanță, mulți din ei 
lucrând de acasă au avut posibilitatea să observe, să monitorizeze și chiar să ofere ajutor copiilor în caz de 
necesitate. 

Fapt este că părinții au nevoie și ei să fie formați și să cunoască aspectele generale ale 
psihopedagogiei, de asemenea tehnologiile și strategiile educaționale pe care le utilizează copiii. Părinții au 
avut atitudini diferite față de organizarea procesului de învățare de la distanță, începând pe de o parte, cu 
acei care s-au implicat activ în crearea condițiilor pentru copii și oferirea unui suport de monitorizare și 
încurajare a învățării în condiții de acasă, pe de altă parte, au fost și părinți care au considerat că, copiii sunt 
în vacanță și nu trebuie deranjați de școală.  

Cadrele didactice care au fost implicați în școala de la distanță au simțit o nouă provocare –cea de a 
lua în vedere faptul că părintele se află în spatele copiilor și au avut posibilitatea să cunoască direct 
modalitatea de organizare a învățării.  

De aceea sunt necesare sesiuni de formare și cu părinții pentru a înțelege și a se implica mai activ în 
acordarea unui suport educațional copilului și să intervină în anumite situații. În perioada de organizare a 
învățării de la distanță, rolul părinților a devenit unul mai complex, de la cel de protecțiea copilului și griji 
materiale, la cele spirituale: de ghidare, monitorizare, uneori de provocator intelectual și de diversificator 
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de experiențe. Un rol important al părintelui în această perioadă a devenit asigurarea cu spațiu de lucru bine 
delimitat pentru copil/copii, care psihologic ajută elevul să ia în serios lucrul și să fie mai responsabil. 
Pentru ca procesul de învățare de la distanță să funcționeze mai bine, părinții au fost implicați de către 
cadrele didactice în anumite secvențe din timpul lecțiilor online, astfel îmbunătățind relația cu familia. 
Deseori părinții și-au dat seama că rolul lor de bază este pentru a acorda un suport emoțional și financiar 
sau chiar educațional, dacă are pregătirea necesară. 

În timpul învățării de la distanță, părinții au implicat mai activ copii lor și în treburile casnice, 
considerate utile deopotrivă pentru toți membrii familiei 

Cea mai mare provocare pentru părinții, care lucrau de acasă în această perioadă, a fost să-și 
îndeplinească sarcinile de la serviciu și în același timp să răspundă nevoilor copilului/ copiilor. Pe lângă 
schimbările care apărut în situații de izolare, părinții trebuie sa gestioneze emoțiile copiilor, oboseala, 
sarcinile casnice și cele de la muncă în același timp cu nevoile copiilor. 

Cu certitudine atât cadrele didactice, dar și elevii și-au îmbunătățit substanțial abilitățile digitale, ceea 
ce a schimbat calitativ relația profesor-elev, dar și școală-familie. De asemenea societatea civilă a fost 
conectată mai activ la problemele educației, venind cu sugestii constructive de îmbunătățire, în special a 
modalităților de învățare de la distanță și a instrumentelor digitale. Exercițiul de învățare de la distanță a 
fost urmat de un șir de invenții noi și descoperiri, creativitate și comunicare eficientă, a contribuit la 
consolidarea autonomiei învățării, dezvoltarea abilităților de muncă independentă, promovarea unei culturi 
a încrederii și a stării de bine. 

Învățarea de la distanță a demonstrat că este necesară organizarea unor activități speciale și cu părinții 
(o resursă valoroasă printre actorii educaționali,care pot atrage și inspira copiii lor în diferite activități), atât 
în ceea ce privește pedagogizarea lor, cât și în utilizarea instrumentelor digitale Este necesar de pus 
învaloare dezvoltarea inteligenței emoționalea copiilor și conturarea în primul rând a unei lumi spirituale, 
în care elevii devin mai responsabili, respect conștient legile și normele etice, sunt pregătiți să acorde primul 
ajutor persoanelor cu nevoi speciale, să fie mai binevoitori, mai atenți și mai empatici. Elevii trebuie să fie 
educați să-și exprime liber opinia, să fie încrezuți în sine, să aprecieze corect posibilitățile sale și ale altor 
persoane, să analizeze critic lumea din jurul lor și să manifeste o atitudine cu precădere constructivă față de 
schimbare. Astfel, este nevoie de o schimbare radicală a educației, pentru o lume mai conștientă, mai 
flexibilă și mai bine pregătită pentru viață. În acest sens, implicarea în primul rând a părinților, dar și a 
membrilor comunității, în calitate de parteneri activi ai cadrelor didactice, este evidentă. 
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PARTENERIATUL EDUCAȚIONAL ȘCOALA – FAMILIE, PREMISA A 

SUCCESULUI ȘCOLAR 
 

PROF. ANUȚA MIRELA 
LICEUL TEORETIC „CARMEN SYLVA”  
EFORIE SUD, JUDEȚUL CONSTANȚA 

 
Parteneriatul educațional Școală – Familie, prezintă o importanță deosebită în procesul de formare și 

pregătire a elevului pentru viață, scopul acestei colaborări fiind: modelarea copilului în conformitate cu 
normele morale, în spiritul competiției, prin promovarea toleranței, a egalității și respectului reciproc, 
cultivarea dorinței de performanță, strâns legate de atenția la nevoile și perspectivele celuilalt, cultivarea 
respectului și a dragostei față de oameni, identificarea modelelor comportamentale, alături de dorința de 
autodepășire. 

 În cadrul procesului instructiv-educativ, elevul primește majoritatea informațiilor și este evaluat în 
unitatea de învățământ, dar dezvoltarea sa este influențată atât de familie, cât și de comunitate. O 
particularitate a perioadei în care trăim o reprezintă accesul liber al elevilor la foarte multă informație, prin 
gadget-urile pe care le au în posesie, informație care de cele mai multe ori este necenzurată, alteori greșită 
sau chiar deviantă. De aceea, pentru evitarea unor situații neplăcute în evoluția școlarului, se impune ca o 
necesitate colaborarea între educatori, părinți, elevi și ceilalți membrii abilitați din cadrul societății. 

 Acest parteneriat trebuie să acorde o atenție sporită preocupărilor și nevoilor familiei, deoarece multe 
dintre acestea se răsfrâng și asupra copilului. Dacă acestea sunt complementare sistemului educațional, 
reprezintă un plus în formarea elevului. În mod natural, familia înseamnă pentru elev principalul sprijin și 
coordonator. Unitatea familiei, legătura și interdependența dintre membrii acesteia, nu poate fi înlocuită cu 
nimic altceva. În acest sens, Școala înțelege rolul Familei în viața elevului. Afecțiunea, cunoașterea exactă 
a nevoilor copilului, identificarea priorităților, a chemării spre un domeniu sau a carențelor în altul este mai 
la îndemâna părinților, cu condiția ca aceștia să înțeleagă rolul și importanța avută în evoluția viitoare a 
elevului. 

 Din perspectiva Școlii, în cadrul acestui parteneriat, pot fi evidențiate o serie de beneficii în ceea ce 
privește dobândirea și desăvârșirea abilităților și competențelor elevilor. Astfel, în cadrul unităților de 
învățământ elevii dobândesc și își perfecționează abilități de: comunicare și prezentare, luare a unor decizii, 
rezolvarea de probleme, creativitate și solidaritate. Implicarea și suportul părinților are ca principal efect 
sporirea interesului copiilor pentru școală, activitățile extrașcolare, iar pe viitor pentru alegerea unei cariere. 

 Un astfel de parteneriat poate deveni o premisă a succesului școlar, atâta timp cât se bazează pe 
claritatea împărțirii rolurilor, atragerea în comun și împărțirea resurselor, alături de o bună circulație a 
informației. Toate acestea ajută Școala să se asigure că elevii beneficiază de cele mai bune condiții pentru 
a învăța și a se dezvolta. 
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ACTIVITĂȚI EDUCATIVE ÎN PARTENERIAT CU PĂRINȚII  
– THE ROAD NOT TAKEN… 

 
APOSTOL NICOLETA PETRONELA 

LICEUL DE ARTE „REGINA MARIA”, ALBA IULIA, JUD. ALBA 
 
 Derularea unor activități educative în parteneriat cu părinții reprezintă o provocare pe mai multe 

planuri. Pornind de la versurile poeziei The Road Not Taken, de Robert Frost încercăm să identificăm 
implicațiile urmării acestui drum al colaborării cu părinții în cadrul activităților educative. 

 Versul de deschidere ”Two roads diverged in a yellow wood” ne plasează în fața unei alegeri, cum 
de multe ori ne găsim și în viața zilnică. În ceea ce privește activitățile educative avem cel puțin două 
opțiuni – de a le derula în parteneriat cu părinții sau fără sprijinul acestora. Poate din comoditate sau datorită 
experiențelor anterioare alegem cea de a doua variantă fără a mai depune vreun efort în aplicarea celeilalte 
variante. Frost regretă faptul că ” sorry I could not travel both” (Îmi pare rău că nu le-am putut pe 
amândouă urma), dar în cazul nostru putem alege ambele drumuri în diverse situații de învățare urmărind 
atingerea unui echilibru al colaborării. Poate că această cale de mijloc ar putea fi cheia unei relații de 
încredere și de durată. 

 Așadar activitățile educative derulate în parteneriat cu părinții necesită o atenție suplimentară 
deoarece scopul este acela de a stimula implicarea părinților pe termen mediu și lung. Un asemenea 
deziderat nu este tocmai ușor de atins într-o societate care nu mai oferă răgazul unui timp de calitate petrecut 
în familie. Din acest motiv considerăm fundamentală stabilirea unei echipe de lucru, la nivelul școlii, care 
să analizeze propunerile instituției, nevoile elevilor și posibilitățile părinților de a se implica în activitățile 
propuse. Astfel se poate realiza un grafic al activităților educative care se vor desfășura pe parcursul unui 
semestru sau an școlar și gradul de implicare al părinților, pe nivel de studiu, pe clase și în funcție de nevoile 
și specificul grupului de elevi vizat. Stabilirea unui echilibru privind parteneriatul cu părinții ar funcționa 
ca un imbold pentru viitoarele colaborări, fără a plictisi, obosi sau a diminua importanța muncii în comun. 

 Ce presupune, mai precis, acest parteneriat? În primul rând implică asumarea unor îndatoriri din 
partea partenerilor (profesori/ instituție - părinți), iar apoi implicarea deschisă în punerea în practică a 
activităților stabilite în funcție de scopul și obiectivele alese. Sunt câteva resurse fără de care parteneriatul 
nu poate funcționa. Una dintre ele este resursa temporală, poate cea mai delicată (având în vedere că foarte 
mulți dintre noi ne confruntăm cu gestionarea timpului). O altă resursă este cea spațială, mai ales în 
condițiile actuale, când activitățile se desfășoară exclusiv online, iar în mediul virtual lucrăm în alte condiții. 
Ar mai fi resursele materiale, pe care participanții trebuie să și le procure singuri, în situația pandemiei. 
Totuși, resursele cele mai valoroase rămân cele umane, de aceea succesul sau insuccesul acestor activități 
derulate în parteneriat depind în cea mai mare măsură de oamenii care duc la îndeplinire parteneriatul.  

 De ce, totuși, este atât de dificil de realizat și implementat un asemenea parteneriat? Răspunsul este 
strâns legat de aceste resurse implicate și de atitudinea colaboratorilor. În ciuda divergențelor de opinie, a 
problemelor de gestionare a timpului și a tehnologiei (în cazul actual) se pot găsi variante de colaborare. 
Tematica, scopul și obiectivele activităților educative sunt cele care reunesc echipa de lucru și oferă 
posibilitatea găsirii unor punți de legătură în vederea împlinirii nevoilor beneficiarilor (elevilor și părinților 
deopotrivă). Uneori ne este mai la îndemână derularea activităților educative fără sprijinul părinților 
deoarece specificul acestora ne permite acest lucru. Subliniem, din nou, nevoia acordării unei atenții sporite 
alegerii tematicii pentru aceste parteneriate în așa fel încât părinții și elevii să simtă că au dobândit lucruri 
folositoare în urma implicării în aceste activități. 

 Revenim la versurile lui Frost, care în încheierea poeziei spune ”I took the one less traveled by, / And 
that has made all the difference.” (”Am pornit-o pe cel mai puțin străbătut/ Și asta mi-a schimbat viața”), 
cu încurajarea de a păși pe acest drum al colaborării cu părinții deoarece roadele vor depăși așteptările 
noastre și vor evidenția diferența pe care acest parteneriat o poate face în activitățile educative pentru toți 
cei implicați. Acest ”road not taken” al parteneriatului cu părinții poate deveni o poartă spre un alt mod de 
a învăța să învățăm alături unii de alții.   
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE ÎN PARTENERIAT CU 

PĂRINȚII 

 

 PROF. ÎNV. PRIMAR, ARĂU ANDREEA 
 

Activitățile educative pot consta în: programe, proiecte educative, concursuri și festivaluri, expoziții, 

campanii, excursii, sebări, schimburi culturale, sesiuni de formare, vizite de studiu, ateliere deschise.  

Activitățile educative în parteneriat cu părinții sunt extrem de importante deoarece părintele împreună 

cu copilul să bun bazele unei educații temeinice și de lungă durată. Implicarea părintelui în educația 

copilului ajută la o cunoaștere mai bună a copilului, la o îmbunătățire a motivației pentru învățare, la 

remedierea unor probleme comportamentale ale elevilor.  

Insituția de învățământ și familia elevului trebuie să împartă responsabilitatea în educarea copilului. 

Ambii au un rol deosebit în dezvoltarea integrală a copilului.  

Familia, pe lângă școală, trebuie să:  

• transmită valori, norme; 

• transmită cunoștințe; 

• dezvolte autonomia copilului. 

Forme de colaborare a părinților cu școala: 

• referate; 

• participarea părinților la activități demonstrative; 

• convorbiri; 

• consultări individuale; 

• participarea părinților alături de copii la diverse ateliere de lucru; 

• serbările cu diferite ocazii. 

În concluzie, școala se află într-o relație de interdependență cu familia, acestea influențând 

dezvoltarea copilului și procesul educativ, de aceea este foarte importantă colaborarea tuturor care intervin 

în procesul de dezvoltare și formare al copilului.  
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PROIECTUL EDUCAȚIONAL 

”TOȚI COPIII, ÎN AJUN, 
AȘTEAPTĂ PE MOȘ CRĂCIUN” 

 
ED. ARCHIP HORIA-MĂRGĂRINT 

GRĂDINIȚA PP NR. 12, IAȘI 
 
PERIOADA DESFĂȘURĂRII PROIECTULUI: 21-22.12.2020 
COORDONATORI: educatorii grupei mijlocii ”Piticii” 
SCOP: realizarea unui climat de cooperare grădiniță-familie prin desfășurarea unor activități școlare 

și extrașcolare. 
OBIECTIVE: 

 Cunoașterea semnificației Crăciunului și a lui Moș Crăciun; 
 Dezvoltarea îndemânării de a utiliza materiale diverse; 
 Implicarea părinților în actul educațional; 
 Stimularea participării la activități extrașcolare. 

GRUPUL ȚINTĂ: preșcolari din grupa mijlocie ”Piticii” și părinții acestora. 
RESURSE MATERIALE: laptop/ tabletă/ telefon, internet, coli albe de hârtie, lipici, creioane 

colorate, carioci, acuarele, etc. 
ACTIVITĂȚI (denumire, loc de desfășurare, data, responsabili): 

Nr. 
crt. 

Denumire activitate Loc de 
desfășurare 

Data  Responsabili  

1.  ”Cine este Moș Crăciun?”  
(copiii, împreună cu educatorii și părinții, vizionează 
”Legenda lui Moș Crăciun” pentru a afla mai multe 
despre cel care an de an aduce cadouri tuturor copiilor) 
https://www.youtube.com/watch?v=zMn3WAXgtrE  

Online – 
grădinița de 
acasă 

21-22. 
12.2020 

Educatorii 
grupei 
mijlocii 
”Piticii” 
 
Părinții 
copiilor 
 

2. ”Bradul de Crăciun” 
(urmând pașii din tutorial, copiii vor realiza, prin 
dactilopictură, un brăduț de Crăciun sub care Moșul 
poate așeza daruri în noaptea de Ajun) 
https://www.youtube.com/watch?v=N3AH3o0UNxM  

3. ”Eu și Moșul” 
(fiecare preșcolar realizează un desen în care se 
reprezintă pe sine alături de elemente specifice 
Crăciunului: Moș Crăciun, sania Moșului, cadourile 
primite, bradul, renii, etc.) 

4. ”Micii artiști ai Moșului” 
(educatorii încarcă pe pagina de facebook a grupei 
mijlocii ”Piticii” fotografii primite de la părinți; 
acestea cuprind brăduții și desenele realizate de 
preșcolari; membrii grupului fac aprecieri cu privire la 
realizările celor mici) 

   

REZULTATE AȘTEPTATE: implicarea copiilor și a părinților în activitățile propuse;  
MEDIATIZARE ȘI EVALUARE: popularizarea proiectului pe pagina de facebook a grupei. 
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RELAȚIA FAMILIE – GRĂDINIȚĂ 

FACTOR IMPORTANT ÎN EDUCAREA COPILULUI PREȘCOLAR 
 

PROF. ARDELEAN MARIOARA – GRĂDINIȚA P.P. NR.4 LUGOJ 
  
Activitatea educatoarei implică un înalt grad de responsabilitate personală și civică, deoarece, de 

modalitățile complete și complexe de realizare ale educației timpurii depinde, în mare măsură, întreaga 
dezvoltare ulterioară a personalității copilului, adaptarea cu succes la cerințele școlare și ulterior adaptarea, 
integrarea în societate. 

Pentru reușita actului educațional, munca depusă de cadrele didactice din gradiniță trebuie continuată, 
susținută și întărită de familie. În acest sens, noi, educatoarele, trebuie să asigurăm o permanentă colaborare 
între grădiniță și familie, să găsim acea metodă, sau acele metode care să-l determine, să-l convingă pe 
părinte să păstreze unitatea de cerințe adresate preșcolarilor . Ex. Stabilirea de comun acord a regulilor ce 
trebuiesc respectate de către copil atât la grădiniță cât și acasă. 

Inițierea părinților în problemele specifice educației copiilor se face prin diverse metode și procedee, 
alese cu mult tact de către educatoare. Astfel, în discuțiile libere cu parintii, prin participarea acestora la 
unele activități din grădiniță realizăm un învățământ modern și în același timp, facem cunoscută activitatea 
noastră în rândul părinților. 

De-a lungul timpului, am observat că, atunci când nu se acordă importanța cuvenită comunicării cu 
părinții copiilor, în educația acestora rămân unele lacune importante, care cu greu pot fi depășite.  

Un rol important în colaborarea dintre familie și grădinită l-au avut intâlnitile individuale, întâlnirile 
pe grupuri mici, cursurile de educație parentală, lectoratele, mesele rotunde, dezbaterile pe diverse teme, 
întâlnirile cu specialiști și anume: psihologi, logopezi, consiliei.  

În cadrul programelor, proiectelor educative derulate la grupă cu preșcolarii ex. ,,Fantezie și culoare”, 
,,Mari și mici la târgul copilăriei”, ,,Noi și natura”, am organizat vizite comune de documentare și 
informare, expoziții cu lucrări ale copiilor, expoziții cu poze care reflectau aspecte din diferite activități 
desfășurate la grupă, expoziții cu poze care reflectau activitatea în cadrul proiectelelor.  

La începutul perioadei preșcolare este important să li se explice părinților că sunt bineveniți în 
grădiniță, respectiv în sala de grupă și că pot participa la orice activitate doresc, în calitate de voluntari. În 
funcție de domeniul în care își desfășoară activitatea se pot implica în desfășurarea unor activități ce se 
derulează la grupă, în implementarea și derularea unor proiecte educative sau se pot implica în organizarea 
unor expoziții tematice, concursuri, vizite de documentare și informare, drumeții, excursii, serbări, etc  

Când un părinte râmane în sala de grupă, în calitate de voluntar, el trebuie prezentat copiilor ca fiind 
un specialist în domeniul său de activitate, un specialist care îi ajută să desfășoare cu succes o activitate.  

 Exemple de activități în care au fost implicați părinții copiilor din grupă: ,,Să confecționeze căsuțe 
pentru păsărele”, ,,Să pregătească covrigei pentru colindători”, ,, Să planteze flori în curtea grădiniței’’, ,,Să 
pregătească ornamente pentru sărbătorile de iarnă”, ,, Să împodobească bradul de Crăciun” etc. Implicarea 
activă a părinților în activitatea grupei are un avantaj important pentru copil, îl determină să aibă mai multă 
încredere în forțele proprii, îl determină să depună efortul necesar pentru a finaliza cu succes tema, îl 
determină să coopereze, să colaboreze cu părintele și cu colegii de grupă etc . Recunoașterea și aprecierea 
muncii educatoarei îi face pe părinți să se implice și mai mult în activitatea din grădiniță. 

Săptămânal, am afișat tema sau subtema proiectului ce s-a desfășurat cu preșcolarii și scrisoarea de 
intenție. Astfel, părinții s-au implicat în dotarea centrului tematic cu material adecvat temei și au avut 
posibilitatea de controla activitatea copilului. Fiecare părinte are dreptul de a cunoaște ce se realizează zilnic 
în materie de educație cu copilul său și de aceea zilnic am afișat pe panou lucrările realizate. 

 Periodic am organizat întâlniri cu părinții pentru a le oferi ocazia de a studia portofoliul copilului, 
pentru a cunoaște progresul realizat într-o anumită perioadă de timp. 

De asemenea, un accent deosebit l-am pus pe participarea părinților la activitățile desfășurate în cadrul 
proiectului național pentru educație parentală după metoda ,, Educăm așa!”. 

Activitățile deschise, demonstrative cu grupa de copii, permit părintelui să fie propriul evaluator al 
copilului, să-l aprecieze tinând seama atât de cerințele educatoarei, cât și de cele ale colectivului din care 
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face parte. Acest gen de activități a fost primit cu un interes deosebit de către părinți, aceștia întelegând și 
mai bine rolul pe care-l are colaborarea permanentă dintre grădiniță și familie. Participând la diferite 
activități din grădiniță, părinții își dau seama de bogăția și varietatea materialelor necesare pentru buna 
desfășurare a activităților cu copiii.  

Serbările organizate cu ocazia diferitelor evenimente: Crăciunul, 8 Martie, 1 Iunie, sfârșitul anului 
școlar, au și ele o importanță deosebită în cunoașterea de către părinți a copiilor lor și anume talentul și 
aptitudinile pe care aceștia le au. 

Consultațiile, întâlnirile individuale cu parintii ne-au dat posibilitatea să discutăm cu aceștia despre 
fiecare copil în parte, să luăm măsuri educative comune. Convorbirile cu părinții creează un climat de 
încredere reciprocă. Ele necesită mult tact, multă atentie, vocabular ales din partea educatoarei. Prin aceste 
convorbiri ne-am colectat datele necesare pentru ,,Caietul de observații asupra evoluției copiilor”. 

Vizitele educatoarei la domiciliul copiilor au o importanță deosebită în ceea ce privește colaborarea 
familie-gradiniță. Educatoarea observă mediul în care copilul trăiește, se joacă, posibilitățile materiale ale 
părinților și poate oferi unele sfaturi cu privire la programul copilului sau activitățile ce pot fi desfășurate 
acasă împreună cu părinții. 

 Prin colaborarea permanentă cu familia, copiii au devenit mai receptivi la nou, mai implicați în 
realizarea unor sarcini și mult mai sociabili, iar munca și activitatea noastră, a educatoarelor, a fost 
recunoscută și apreciată la adevărata ei valoare.  
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IMPORTANȚA ACTIVITAȚILOR EDUCATIVE 

 IN PARTENERIAT CU PARINȚII 
 

PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR 
 ARDELEAN REGHINA RAMONA 

 ȘCOALA PRIMARĂ NR.2 VALEA CERULUI 
 

 Motivul realizării activităților educative în parteneriat cu părinții este 
pentru a menţine unitatea de cerinţe în educaţia copilului, necesitatea 
realizării unei legături reale între şcoală şi familie ca parteneri egali în 
educaţia copilului.   

 Scopul acestui parteneriat este implicarea şi participarea reală a 
părinţilor în activităţile la clasă şi la cele extracurriculare. Ca obiective 
majore ale acestui parteneriat aş aminti: formarea părinţilor în spiritul ideii 
de parteneri egali în educaţia copiilor; convingerea părinţilor pentru a investi 
în dezvoltarea personală a copilului şi a grupului în ansamblu; implicarea 

părintilor în atragerea de resurse necesare unei bune desfăşurări a actului educaţional; crearea unui mediu 
educativ pozitiv, favorabil, adecvat pentru o stimulare continuuă a învătarii spontane a copilului; 
achizitionarea de către părinţi a unor informaţii şi cunoştiinţe pe care să le folosească în educarea propriilor 
copii; implicarea părinţilor în atragerea şi găsirea de resurse materiale şi financiare necesare derulării 
serbării de Crăciun, de sfârşit de an şcolar, organizării de excursii şcolare. 

 Învățământul primar este o treaptă importantă și responsabilă în cadrul sistemului de învățământ. El 
constituie temelia includerii copilului în activitatea asiduă și ordonată dintr-o colectivitate de semeni, care 
este mereu în schimbare și presupune competitivitate. 

 Obiectivul cel mai important al colaborării dintre școală și familie în perioada școlarității mici îl 
reprezintă susținerea eforturilor copilului pentru ca acesta să dobândească primele instrumente ale muncii 
intelectuale și să obțină succesul școlar. Clasa reprezintă pentru elevi al doilea mediu de socializare, după 
familie. Aici elevul va trăi și experimenta, va învăța deprinderi sociale necesare pentru viață. 

 Școala îl învață pe copil să se situeze printre semeni, să se obișnuiască cu anumite cerințe și realități 
sociale. Dar educația în familie constituie prima școală a copilului, partea cea mai importantă a pregătirii 
lui pentru viața socială și productivă.  

Familia trebuie să fie prima instituție socială care se preocupă de asigurarea condițiilor necesare 
dezvoltării normale a copilului. Școala și familia sunt cei doi poli de rezistență ai educației, care contribuie 
prin mijloace specifice la formarea tinerilor. 

 Odată cu intrarea în școală, copilul trăiește în două lumi diferite: una a familiei, colorată încă de 
afectivitatea primei copilării, cealaltă, a școlii, încărcată de noi exigențe și de promisiunile viitorului, la fel 
de importante. Dacă aceste medii educaționale se completează și se susțin, ele asigură într-o mare măsură 
buna integrare a copilului în activitatea școlară și, pe plan mai general, în viața socială.  

 Activitatea educativă îmbracă și în școala noastră o multitudine de forme la următoarele nivele: 
comitetul de părinți, consiliul reprezentativ al părinților, vizitele la domiciliu, corespondența cu părinții, 
consultațiile pedagogice, implicarea părinților în activitățile școlii, activitățile nonformale (excursii, 
cercuri, serbări, aniversări, cursuri), consultații la cererea părinților. Pentru învățător înseamnă un cadru de 
manifestare și de perfecționare a calităților sale manageriale, un moment optim de conștientizare și de 
mobilizare a părinților într-un parteneriat real, prilej de a învăța și el din experiența părinților. Pentru părinți, 
adunările colective reprezintă tot atâtea prilejuri de autoevaluare și de sporire a competențelor educative, 
de informare pedagogică avizată, decide înțelegerea complexității fenomenului instructiv-educativ și a 
poziției pe care o ocupă în acest proces. 

 În toate cazurile de întâlniri, contacte, proiecte, raporturi mutuale, au fost implicați, în mod egal, 
elevii ca parteneri de dialog și ca beneficiari ai unor servicii educaționale de calitate necesare dezvoltării 
armonioase a personalității. 
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 În primele etape ale vieţii, responsabilitatea educării copilului revine familiei. În mod firesc, părinţii 
sunt primii educatori ai copilului. Copiii sunt apoi înscrişi în grădiniţă, instituţie care le asigură condiţiile 
necesare pentru dezvoltarea în concordanţă cu nevoile individuale. Vine apoi rândul profesioniştilor din 
grădiniţe şi şcoli să se ocupe de educarea şi formarea copiilor printr-o metodologie şi un curriculum specific 
vârstei acestora. 

 Activităţile desfăşurate în parteneriat cu părinţii sunt modalităţi propice pentru atingerea unor 
obiective comune în ceea ce priveşte educaţia şcolarilor, la acestea adaugându- se plăcerea de a fi alături 
de colegi, activităţile desfăşurându-se într-o atmosferă de voie bună, având, pe lângă valoarea social–
educativă şi un efect reconfortant. 

 Din această perspectivă, la școala pe care o conduc am organizat o serie de activităţi în parteneriat 
cu părinţii, care s- au bucurat de un real succes, atât în rândul şcolarilor, cât şi al părinţilor. 

“Fiecare copil pe care îl educăm este un OM dăruit societăţii” (N. Iorga) 
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IMPORTANTA ACTIVITATILOR EDUCATIVE IN PARTENERIAT CU 

PARINTII 
 

PROFESOR INVATAMANTUL PRIMAR 
ARINTON AURICA MITRITA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 7 GALATI,  
CLASA A II-A A, LOCALITATEA GALATI, JUDETUL GALATI 

 
 Odată cu intrarea în şcoală, copilul trăieşte în două lumi diferite: una a familiei, colorată încă plină 

de afectivitatea primei copilării, cealaltă a şcolii, încărcată de noi exigenţe şi de promisiunile viitorului, la 
fel de importante.  

 Dacă aceste medii educaţionale se completează şi se susţin, ele asigură intr-o mare măsură buna 
integrare a copilului în activitatea şcolară şi, pe plan mai general, viaţa socială. 

 Obiectivul cel mai important al colaborării dintre şcoală şi familie în perioada şcolarităţii mici îl 
reprezintă susţinerea eforturilor copilului pentru ca acesta să dobândească primele instrumente ale muncii 
intelectuale şi să obţină succesul şcolar. Clasa reprezintă pentru elevi al doilea mediu de socializare, după 
familie. Aici elevul va trăi şi experimenta, va învăţa deprinderi sociale necesare pentru viaţă. 

 În domeniul colaborării şcoală familie, punctual de plecare este cunoaşterea prealabilă a părinţilor 
de către învăţători, a familiei, a climatului familial. 

 Randamentul educaţiei depinde nu numai de parteneriatul şcoala-familie, dar şi de modul în care se 
realizează colaborarea între acestea şi comunitatea locală, care este considerată principalul garant al 
prevenirii unor neplacute surprize sociale. 

 Prin încheierea parteneriatelor cu părinţii, aceştia sunt încurajaţi să ia parte la planificarea şi derularea 
programelor educative pentru copii, ceea ce implică o responsabilizare şi o eficienţă sporită. Astfel, părinţii 
au posibilitatea să-şi cunoască mai bine copiii, modul lor de manifestare în viaţa de grup, pot înţelege mai 
bine rolul lor educativ. Printre obiectivele principale ale colaborării dintre instituţiile educative şi familie 
putem aminti: înlăturarea factorilor perturbatori în cadrul comunicării şcoală –familie; creşterea gradului 
de implicare a părinţilor în toate activităţile şcolare şi extraşcolare; schimbarea mentalităţii neadecvate a 
unor părinţi faţă de şcoală; cunoaşterea de către părinţi a posibilităţilor şi nevoilor psiho-fizice ale copiilor; 
învăţarea unor deprinderi şi tehnici de muncă intelectulală sub formă de activităţi comune elevi – părinţi – 
cadre didactice. Majoritatea părinţilor au nevoie de informaţii de bază referitoare la copiii lor. Ei vor să fie 
informaţi despre scopul de bază al programului educativ la care participă copiii lor şi doresc să fie implicaţi 
în luarea deciziilor. Părinţii vor să fie la curent cu progresele copilului. Pentru realizarea parteneriatului cu 
părinţii este esenţial ca: părinţii să fie priviţi ca participanţi activi, care pot aduce o contribuţie reală şi 
valoroasă la educarea copiilor lor; să se recunoască şi să se valorifice informaţiile date de părinţi referitor 
la copii; părinţii să ia parte la adoptarea deciziilor referitoare la copiii lor; responsabilitatea să fie împărţită 
între părinţi si educatoare; părinţii să facă parte din comitetele de părinţi; să ajute la continuarea programului 
educativ acasa; să urmarească în mod regulat progresul copiilor lor; să ia parte, să sprijine activităţile 
extraşcolare organizate împreuna cu învăţătoarea. Datorită diferenţelor de scopuri, resurse, pregătire, valori, 
nevoilor diferite, percepţii, atitudini, de foarte multe ori exista posibilitatea apariţiei unor conflicte între 
părinţi şi educatoare ce pot fi determinate de: o slaba colaborare; lipsa de informaţii; intoleranţa la stilul de 
viaţă al celuilalt, la opiniile sau chiar la prezenţa fizică; neacceptarea unor diferenţe de pregătire, condiţii 
sociale, morale, religie, nationalitate…; lipsa unor preocupări în sensul construirii relaţiilor de colaborare; 
numărul limitat al întâlnirilor dintre educatoare şi părinti; neclaritate în rolurile fiecăruia şi în 
responsabilităţile ce le revin; disponibilitatea redusă a părinţilor de a participa la activităţi ; gradul scăzut 
de interes al unor părinţi faţă de educaţie şi evoluţia copilului.  

De aceea, cele mai importante căi de rezolvare a conflictelor sunt: cunoaşterea reciprocă; 
comunicarea periodică cu aspecte formale şi informale; acceptarea reciprocă, înţelegere şi toleranţă faţă de 
diferenţe; evaluarea permanentă a relaţiilor comune; sprijinul acordat familiei în raport cu creşterea şi 
educarea copilului; atmosfera destinsă, non-formală şi pozitivă în întâlnirile cu părinţii; educatoarea trebuie 
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să fie pregatită să asculte, să fie interesată despre sugestiile date de părinţi; atunci când ei simt că ideile le 
sunt luate în serios se vor implica mai mult în sprijinirea copilului şi a şcolii . În acest proces de colaborare, 
rolul conducător îl are învăţătoarea. Ea poate să orienteze, să ajute familia în sarcinile ce-i revin, să asigure 
o unitate de vedere şi de acţiune.  

O educaţie adevărată şi reală se fundamentează în familie şi se continuă în şcoală. Pe de altă parte, 
tot ceea ce copilul învaţă în şcoală pierde din importanţă şi eficienţă în condiţiile în care părinţii nu întăresc 
şi nu valorifică programul educativ desfăşurat în cadrul şcolii. Toate aceste motivaţii conduc la necesitatea 
realizării parteneriatelor reale dintre familie şi şcoală, în care spre beneficiul copiilor, implicarea familiei 
în viaţa şcolii să fie una concretă, activă şi de durată, aşa încât membrii acestora să devină parteneri reali în 
educaţia copiilor lor. 

 Prin implicarea părinților în activități școlare și extrașcolare, acestea vor fi mai atractive pentru copii, 
iar părinții vor fi mai implicați și mai conștienți de actul didactic, de importanța şcolii în viața copilului, 
realizând, astfel progres în activitatea didactică. În urma derulării parteneriatului şcoală-familie am 
constatat un progres în ceea ce priveşte antrenarea copiilor într-un număr cât mai mare de activităţi 
extraşcolare şi în domenii diverse, iar în alegerea strategiilor de abordare am avut în vedere compararea 
obiectivelor din taxonomiile cognitive, afective şi psihomotrice, cu tipurile de inteligenţă sau cu diverse 
metode şi tehnici, în funcție de nivelul clasei pe care o conduc. În asemenea situaţii, măiestria profesorului 
trebuie susţinută de diagnoza psihologică, fiind necesară în acelaşi timp şi o colaborare directă, permanentă 
între profesor, părinte şi copil. 

 Serbările şcolare reprezintă evenimente de o importanţă deosebită în activitatea elevilor şi în viaţa 
familiilor acestora-atât din punct de vedere afectiv, cât şi cognitiv, dând ocazia elevilor de a prezenta, într-
o manieră personală şi originală, tot ce au învăţat pe parcursul unui semestru sau an şcolar. Acest tip de 
activităţi extracurriculare au reprezentat întotdeauna un prilej de manifestare inedită al talentului nativ al 
copilului. Este o ocazie în care copilul îşi poate pune în valoare inteligenţa dominantă descoperită şi 
valorificată de cadrul didactic. De multe ori familia este surprinsă de potenţialul propriului copil.Cântecul, 
dansul, recitarea de poezii sau interpretarea unor piese de teatru reprezintă câteva dintre formele de 
manifestare prin care copilul îşi satisface nevoia de afirmare de joc, căpătând încredere în propriul potenţial 
artistic şi cognitiv. De aceea o sărbătoare şcolară reprezintă un mijloc eficient de educare, de influenţare 
formativă a copiilor, de sudare a colectivului, de asigurare a unor contexte educaţionale în care relaţionările 
se produc în condiţii inedite, de încurajare a talentului, de dezvoltare a aptitudinilor şi de stimulare a copiilor 
timizi sau mai puţin talentaţi. Este foarte indicat ca pe parcursul serbării să iniţiem momente interactive 
părinţi-copii: jocuri, scenete, recitare, dansuri populare, cântece pe care părinţii fie le cunosc, fie le învaţă 
împreună cu copiii. Toate acestea contribuie la sudarea relaţiilor dintre copii şi părinţi, atmosfera să fie mai 
caldă, de sărbătoare a tuturor vârstelor. 
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MAGIA CRĂCIUNULUI ÎN MOD ONLINE 

 

 PROF. ARON ADINA OTILIA 

 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 LIVEZI, JUDEȚUL BACĂU 
 

 Pentru noi toţi, iarna nu este numai anotimpul zăpezii şi al frigului, ci şi acela al bucuriilor prilejuite 

de atâtea datini şi obiceiuri legate de sarbătorirea Naşterii Domnului. Este o perioadă în care primim şi 

dăruim multă iubire şi căldură sufletească. Acest lucru se remarcă şi în entuziasmul cu care se fac pregătirile 

pentru această sărbătoare. Dacă în anii anteriori, pe vremea aceasta, eram în toiul pregătirilor serbării de 

Crăciun, renunțând la ore și la pauze, anul acesta ne vom gândi cu drag la acea serbare la care veneau 

părinții și Moș Crăciun.  

 Chiar dacă nu mai suntem față în față, atât noi, cât și elevii încercăm să trecem fiorul serbării de 

Crăciun în modul online. Situația actuală nu ne mai permite multe lucruri și ne privează de tot ceea ce eram 

obișnuiți să facem, ne mobilizează să ne adaptăm la situație și să facem în așa fel încât elevii noștri nu vor 

face diferența dintre școală și acasă. 

  Împreună cu elevii claselor a VII-a și a VIII-a, am gândit un mic program prin care să marcăm 

această magie a Crăciunului și să ne facă să ne simțim unii lângă alții. Ca profesor de limba și literatura 

română, am o înlinație și o pasiune asupra realizării unor programe artistice și, astfel, nu am rezistat 

propunerii elevilor de a pregăti o serbare online. 

În urma discuțiile cu elevii, am stabilit cu aceștia următorul program: 

- să marcăm începutul serbării prin colinde învățate la școală împreună; 

- fiecare elev a fost provocat să pregătească câte un colind și povestea acestuia; 

- să se recite poezii; 

- să se prezinte diverse desene realizate de aceastea cu tematica „anotimpul iarna”; 

-să rezolvăm jocuri, puzzle-uri, quiz-uri legate de Crăciun. 

 Această serbare va fi unică și sperăm să rămână așa, iar acest virus să ne facă să înțelegem că viața 

este minunată și delicată, că cei de lângă noi sunt importanți, că trebuie să găsim tot ceea ce este bun în 

această situație și că orice moment este important pentru fiecare în parte. 
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE ÎN PARTENERIAT CU 

PĂRINŢII 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR MARIANA ATOFANEI 
ŞCOALA PROFESIONALĂ ,,GHEORGHE BURAC” VLĂSINEŞTI 

JUD. BOTOŞANI 
 
 O relaţie eficientă familie-şcoală poate reprezenta un element – cheie pentru o educaţie de calitate. 

Acest lucru contează şi mai mult atunci când se pune în discuţie problema unor familii defavorizate şi când 
copiii întâmpină dificultăţi în învăţare sau în frecventarea regulată a serviciilor de educaţie timpurie. 
Instituţiile de învăţământ care învaţă să comunice şi să colaboreze bine cu părinţii obţin unele beneficii 
semnificative, precum: 

- o mai mare deschidere a părinţilor şi cadrelor didactice spre comunicare, spre împărtăşirea opiniilor 
şi spre informarea eventualilor mediatori despre neînţelegeri şi situaţii conflictuale, încă din faza de debut 
a acestora; 

- atitudini şi comportamente mai pozitive ale copiilor; 
- participare crescută a părinţilor la diferite aspecte ale vieţii şcolare; 
- rezultate mai bune în învăţare şi în dobândirea competenţelor prevăzute în curriculum, o atitudine 

generală mai bună faţă de procesul învăţării ca atare, cu un impact pe termen lung asupra copiilor. 
 În ciuda marilor sale avantaje, dezvoltarea unei relaţii de parteneriat eficace familie-şcoală nu este 

intotdeauna uşoară. În anumite circumstanţe, familiile au nevoie de măsuri specifice, de aranjamente 
speciale şi de susţinere suplimentară pentru a putea să participe pe deplin la viaţa şcolii, să-şi susţină copiii 
şi să colaboreze cu cadrele didactice. Toţi părinţiivor ca punctul lor de vedere să fie luat în considerare, dar, 
cel mai adesea, pe baza propriilor experienţe negative, le este dificil să aibă încredere în sistemul educativ, 
chiar şi atunci când cadrele didactice arată un interes evident. Cadrele didactice trebuie să asculte opinia 
părinţilor, păstrând discreţia şi respectând specificităţile culturale. 

 Printre multiplele motive, fondate sau nu, invocate deseori de cadrele didactice în vederea neutilizării 
anumitor strategii ce încurajează participarea părinţilor, un loc important îl ocupă convingerea că părinţii, 
în special cei proveniţi din comunităţi defavorizate, vor refuza să colaboreze sau că nu au capacitatea să o 
facă. 

 Cu toate acestea, în marea lor majoritate, şi aceşti părinţi vor tot ce este mai bun pentru copiii lor, 
atât în sistemul educaţional, cât şi în general, doresc să fie informaţi în mod regulat despre ceea ce se face 
la şcoală şi cum influenţează aceste lucruri viaţa copiilor lor, prin informaţii clare, comprehensibile, 
echilibrate. Uneori aşteaptă să primească sfaturi practice despre cum să-şi poată susţine copiii în procesul 
de învăţare. 

 Stabilirea unei comunicări deschise cu părinţii este o sarcină adesea greu de realizat, însă ea poate 
avea un rol esenţial în demersul educativ, din numeroase motive, printre care: 

- nimeni nu cunoaşte mai bine copiii decât părinţii lor, familia este un element central care asigură 
continuitatea în viaţa majorităţii oamenilor; 

- copiii pot avea comportamente diferite în familie şi la şcoală; 
- impactul părinţilor asupra învăţării şi asupra priorităţilor privind copiii este decisiv; 
- şcoala are nevoie să ştie ce cred părinţii despre activitatea realizată şi despre modul în care copiii 

evoluează la şcoală; 
- părinţii au şi drepturi şi responsabilităţi, printre care se incadrează dreptul de a fi ascultaţi şi 

consultaţi atunci când este vorba despre educaţia copiilor lor. 
 Pentru a motiva părinţii să dezvolte o legătură constantă cu şcoala este esenţială recunoaşterea, atât 

în cadrul interacţiunilor individuale, cât şi în public, atunci când este posibil, a contribuţiei părinţilor, oricât 
de modestă ar fi aceasta, cu atenţie însă la faptul ca aceste aprecieri să nu genereze frustrări şi diviziuni în 
rândul părinţilor. 
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 Părinţii pot fi invitaţi să se implice în conceperea şi susţinerea unor activităţi voluntare la şcoală, în 
genul unor acţiuni precum: 

- asistenţă directă - zugrăvire, donaţie de haine, reparaţii etc.; 
- activităţi distractive sau de dezvoltare a aptitudinilor artistice; 
- dezbateri tematice pe teme de interes pentru părinţi; 
- persoane resursă într-o anumită activitate de învăţare ; 
- însoţirea copiilor cu ocazia excursiilor; 
- strângerea de fonduri cu scopuri caritabile; 
- organizarea de evenimente sociale sau culturale. 
 Activităţile care pot fi propuse părinţilor trebuie să fie multiple, variate şi să corespundă diferitelor 

nevoi şi posibilităţi pe care le au aceştia. În faţa unui eşec sau a unei slabe participări, trebuie identificaţi 
factorii care împiedică participarea părinţilor şi apoi elaborarea unui program care să corespundă mai bine 
nevoilor reale şi disponibilităţilor familiilor, în loc să conchidem că părinţii ar fi lipsiţi de interes.  

 Cel mai important lucru este ca atât cadrele didactice, cât şi şcoala în ansamblu să răspundă nevoilor 
specifice ale comunităţii şi familiilor din comunitatea în care funcţionează. Anumite iniţiative de colaborare 
sunt ineficiente, întrucât îi reduc pe părinţi la un rol de subordonaţi faţă de cadrele didactice, impunându-
le anumite condiţii de participare şi cerându-li-se să urmeze instrucţiuni predefinite şi să răspundă unor 
solicitări. Modelele care s-au demonstrat a fi eficiente sunt, din contră, cele care au implicat părinţii în 
conceperea şi punerea în practică a activităţilor şi ăn care aceştia au fost consideraţi ca fiind parteneri 
autentici. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE REALIZATE ÎN 
PARTENERIAT CU PĂRINȚII 

 
AVRAM ANCUȚA DANIELA, 

 PROFESOR PENTRU INVAȚAMANTUL PREȘCOLAR  
LA GRADINIȚA PP SINTEA MARE, JUDEȚUL ARAD 

 
 Familia reprezintă mediul în care copilul se naște, crește și se dezvoltă în primii ani de viață. În 

familie începe educația. Nu întâmplător în poporul român se pune un mare accent pe cei șapte ani de-acasă. 
Pe lânga bagajul genetic pe care copilul la moștenit de la tatăl și mama sa, el dobândește și o educație, își 
formează unele deprinderi și obceiuri. După vârsta de trei ani, copilul pășește pentru prima dată pragul 
gradiniței. Din acest moment educarea lui se împarte între gradiniță și familie. 

 Educatoarea și părinții sunt împreună parteneri în educarea copilului preșcolar, astfel având scopuri 
egale care să ducă la dezvoltarea integrală a copilului. Pentru a duce la bun sfârșit o educație integrală este 
necesar să existe canale de comunicație și acțiuni ale familiei cu grădinița doar așa se produce dezvoltarea 
intelectuală, emoțională și socială a copiilor, în cele mai bune condiții. 

 Familia și grădinița trebuie să împartă responsabilitățile în educarea copiilor. Între familie și grădiniță 
trebuie să existe o comunicare foarte strânsă. Relația dintre educatoare și parinți prebuie să fie una stransă, 
care se bazează pe comunicare și respect reciproc. Pentru ca educația să aibă succes, educatoarea trebuie să 
colaboreze cu părinții, pentru ca efortul pe care îl realizează la gradiniță să aibă continuitate și în restul zilei 
în familie.  

 În societatea noastră, educația familiară și școlară joacă un rol foarte important în achiziția de 
cunoștințe și comportamente ale copilului, de aceea ambii trebuie să aibă responsabilități și roluri 
complementare. O bună interacțiune între școală și familie, oferă copilului o imagine de apropiere între 
persoanele care se ocupă de el, astfel, acesta se simte familiar și în siguranță în cadrul grădiniței. Fiecare 
relație familie-profesor este unică și originală, de aceea trebuie să fie individualizată și bazată pe încredere 
și cunoaștere reciprocă. Există mai multe forme concrete de implicare a parintilor în activitătile educative 
din gradiniță, ele se deosebesc în funcție de scopul urmărit și de modul de realizare: Referatele prezentate 
în fața părinților cu anumite prilejuri, cu teme pe bază de fapte și date concrete (ex.”Influența familiei asupra 
personalității copilului); Organizarea unor expoziții cu lucrări executate de copii; Participarea părinților la 
activități demonstrative; Convorbirile cu familia (pot avea loc spontan sau organizat, din inițiativa 
educatoarei/profesorului sau a părinților); Consultări individuale; Vizitele-constituie o altă formă de 
colaborare.Includem aici ambele variante, vizitarea familiei de către cadrul didactic și vizitarea unității de 
învățământ de către părinți; Organizarea de activități extracurriculare, organizate și desfășurate împreună 
cu părinții (vizite la muzee, patiserii, fabrici, etc); Participarea părinților alături de copii la diverse ateliere 
de lucru, organizate de cadrul didactic; Serbările copiilor cu diferite ocazii (Crăciun, 8 Martie, Sfârșit de an 
școlar, etc).  

 În concluzie, implicarea părinților în activitățile educative din gradiniță are un rol primordial care 
influențează dezvoltarea individului și procesul educativ, tocmai de aceea este foarte importantă 
colaborarea și implicarea părinților în activitățile educative. 
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IMPORTANȚA PARTENERIATULUI GRĂDINIȚĂ-FAMILIE 

 
PROFESOR INVATAMANT PRESCOLAR ADAM MAGDA 

 
 Într-o lume tot mai izolată, mai puţin dispusă pentru socializare, cooperarea între factorii educaţionali 

– grădiniţă, şcoală, familie – devine necesară şi se impune şi ca obligaţie morală din partea acestora pentru 
a favoriza socializarea copiilor, pentru a-i familiariza, prin exemple şi modele, cu adevărate valori ale 
spiritualităţii umane.  

 Educaţia şi-a multiplicat necontenit formele de organizare, odată cu evoluţia societăţii, în care rolul 
său a devenit din ce în ce mai important. Factorilor educativi tradiţionali, familia şi şcoala, li s-au adăugat 
alţii noi, precum biserica, instituţiile de cultură, mass-media, diferite centre de agrement, adică toţi aceia 
care asigură educaţia non-formală . Nu este posibilă în zilele noastre o existenţă izolată, în afara comunităţii, 
cu binele şi relele acesteia, deci o educaţie concepută şi derulată exclusiv în cadrul familiei, fără aportul 
calificat calificat al şcolii. Acţiunea concentrată a factorilor educativi este un deziderat important, pe care 
şcoala şi grădiniţa trebuie să-l conştientizeze şi să-l concretizeze. 

 Misiunea învăţământului preşcolar, ca învăţământ public nu poate fi realizată decât în interiorul 
spaţiului comunitar, ca rezultat al interacţiunii grădiniţiei cu mediul social, cultural şi economic. Se impune, 
deci, realizarea unei comunicări eficiente cu exteriorul, realizarea de partneriate autentice. Proiectul de 
parteneriat le foloseşte părinţilor pentru a cunoaşte şi respecta obligaţiile legale privind creşterea şi educarea 
copiilor, cadrelor didactice pentru perfecţionarea muncii în echipă, cunoaşterea copiilor ce vor fi preluaţi 
în clasa I, cunoaşterea cerinţelor şcolii.  

I. Oportunitatea parteneriatului educaţional Grădiniţă-Familie 
Educaţia vârstelor mici este considerată temelia personalităţii individului, de aceea educaţia trebuie 

să răspundă, în primul rând, nevoilor individuale şi să realizeze echilibrul între acestea şi dezvoltarea 
socială. 

 Când copilul este mic influenţele sunt organizate şi structurate de adulţii ce îl înconjoară: mai întâi 
părinţii şi ceilalţi adulţi din familie, apoi educatoarea şi ceilalţi copii cu care relaţionează. Responsabilitatea 
dezvoltării copilului, în primele etape ale vieţii sale, revine familiei şi nu întotdeaune influenţele sunt 
pozitive. Chiar şi atunci când grădiniţa oferă programe bune şi eficiente, experienţele negative acumulate 
de copil, uneori, în familie, nu pot fi contracarate. Mai mult, ceea ce asimilează copilul de la grădiniţă se 
poate pierde dacă familia nu întăreşte şi nu valorifică suficient aceste achiziţii. Prin urmare, pentru ca 
activitatea desfăşurată în cadrul unui program de educaţie preşcolară să fie, realmente, pe termen lung, 
eficientă, este necesar ca specificul şi obiectivele acesteia să fie prezentate familiei, pentru ca, ulterior, să 
se iniţieze o colaborare strânsă între aceasta şi grădiniţă. 

 Relaţia dintre familie şi grădiniţă ar trebui să fie o prioritate pe lista parteneriatelor educaţionale. 
Dacă familia va fi implicată de la început în programul educativ, ea va percepe corect importanţa colaborării 
cu grădiniţa, beneficiile acestei colaborări, iar implicarea sa în activitatea grădiniţei va fi conştientă, 
interesată şi reciproc avantajoasă. 

 Parteneriatul educativ grădiniţă-familie trebuie iniţiat de instituţia preşcolară, ce are autoritatea 
socială şi legală de a se ocupa de educarea copiilor, având, în acelaşi timp, şi calitatea -dată de pregătirea 
psiho-pedagogică a personalului didactic- de a aprecia care sunt nevoile, posibilităţile copilului, raportate 
la cerinţele societăţii. 

 Termenul de „parteneriat” se bazează pe premisa că partenerii au un fundament comun de acţiune şi 
un principiu al reciprocităţii, ceea ce le permite să-şi unească eforturile spre atingerea unui ţel comun. 
Colaborarea părinţi-educatoare presupune construirea unei relaţii clădite pe unificarea unui sistem de valori 
şi cerinţe adresate copilului. O astfel de relaţie impune respectarea unor condiţii: 

• comunicare între cei doi parteneri (educatoare-părinte); 
• respect reciproc; 
• implicarea partenerilor în identificarea şi promovarea intereselor copilului. 
 Părinţii vor fi implicaţi permanent în activitatea grădiniţei, nu doar atunci când se ivesc probleme. Ei 

vor fi informaţi asupra politicilor educaţionale ale grădiniţei, vor cunoaşte scopul şi obiectivele programului 
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educativ la care participă copilul lor. Pentru ca parteneriatul să fie eficient, nu doar formal, este esenţial să 
fie implicaţi în adoptarea deciziilor, să devină participanţi activi în derularea acţiunilor, să identifice, în 
tematica acţiunilor, valorificarea informaţiilor pe care ei le-au oferit despre copiii lor. Părinţi şi educatori, 
cu toţii au, în egală măsură, răspunderea contribuţiei şi eforturilor comune pentru a construi o relaţie de 
bună colaborare în beneficiul copilului.  

II. Modalităţi de aplicare în practică a parteneriatului grădiniţă-familie 
Cele mai eficiente şi mai la îndemână modalităţi de concretizare a colaborării cu familia s-au dovedit 

a fi următoarele: 
- şedinţele cu părinţii-oferă ocazia de interacţiona, de a discuta şi a se pune de acord asupra 

programului, asupra progreselor copiilor, de a iniţia schimbări în derularea unor programe; 
- lectoratele-pe teme propuse de educatoare sau sugerate de părinţi, cu scopul unei mai bune informări 

asupra problemelor ce vizează evoluţia cognitivă şi psiho-emoţională a copiilor; 
- consultaţiile individuale-oferă posibilitatea informării individuale asupra unor probleme 

comportamentale ale copilului, a analizei cauzelor ce au generat aceste manifestări, a iniţierii unor măsuri 
educative a căror eficienţă este dată de consecvenţa aplicării acestora; 

- participarea părinţilor la activităţile din grădiniţă-oferă părinţilor posibilitatea de a cunoaşte 
nivelul de pregătire al copilului, deprinderile însuşite, capacitatea sa de relaţionare cu copiii grupei, 
metodele şi procedeele specifice activităţii preşcolare;  

- vizite, plimbări, excursii, drumeţii-părinţii se implică în organizarea acestor activităţi, participă la 
sponsorizarea acestora, după caz, se implică în asigurarea siguranţei copiilor şi trăiesc, alături de ei, emoţii 
pozitive; 

- expoziţia cu lucrările copiilor-asigură accesul părinţilor la traiectoria evoluţiei deprinderilor 
artistico-plastice, practice, cognitive; 

- sărbătorirea zilelor de naştere ale copiilor-bun prilej de exersare a unor deprinderi de comportare 
civilizată, dar şi de a genera puternice trăiri emoţionale legate de prezenţa invitaţilor sărbătoritului (membrii 
familiei) la manifestările specifice evenimentului;  

- ziua tăticilor, ziua bunicilor-manifestări interactive în cadrul cărora cuplul „tată-copil”, respectiv 
„bunic(bunică)-copil” vor desfăşura, la concurenţă cu celelalte cupluri, acţiuni practice şi/sau amuzante( de 
exemplu, salate de fructe, tarte decorate, aranjamente florale, concurs de cântece, minidramatizări etc.); 

- serbările-dedicate unor evenimente cu semnificaţie afectivă pentru copii, reprezintă o modalitate 
eficientă prin intermediul căreia părinţii pot să împărtăşească cu copiii lor, emoţiile unei manifestări cu 
puternică încărcătură afectivă;  

- afişierul grupei-oferă părinţilor informaţii despre orar, tema săptămânii, cântece, poezii învăţate, 
anunţuri despre spectacole, concursuri etc. 

- jurnalul/revista grupei-la realizarea cărora părinţii înşişi pot avea contribuţii (aranjarea fotografiilor, 
elaborarea unor descrieri, impresii legate de manifestări ale grupei etc.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliografie:  
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE  

ÎN PARTENERIAT CU FAMILIA 
 

PROF. ALBAI ALINA-ROXANA 
GRADINIȚA P.P. DUMBRAVIȚA –  

STRUCTURA ȘCOALA GIMNAZIALA COMUNA DUMBRAVIȚA 
 
 În literatura de specialitate, parteneriatul reprezintă „modalitatea, formală sau informală, prin care 

două sau mai multe părţi decid să acţioneze împreună pentru atingerea unui scop comun.” 
Prin încheierea parteneriatelor cu părinţii, aceştia sunt încurajaţi să ia parte la planificarea şi derularea 

programelor educative pentru copii, ceea ce implică o responsabilizare şi o eficienţă sporită. Astfel, părinţii 
au posibilitatea să-şi cunoască mai bine copiii, modul lor de manifestare în viaţa de grup, pot înţelege mai 
bine rolul lor educativ. Printre obiectivele principale ale colaborării dintre instituţiile educative şi familie 
putem aminti: creşterea gradului de implicare a părinţilor în toate activităţile şcolare şi extraşcolare; 
înlăturarea factorilor perturbatori în cadrul comunicării grădiniţă - şcoală –familie; schimbarea mentalităţii 
neadecvate a unor părinţi faţă de grădiniţă / şcoală; cunoaşterea de către părinţi a posibilităţilor şi nevoilor 
psiho-fizice ale copiilor; învăţarea unor deprinderi şi tehnici de muncă intelectulală sub formă de activităţi 
comune elevi – părinţi – cadre didactice. Majoritatea părinţilor au nevoie de informaţii de bază referitoare 
la copiii lor. Ei vor să fie informaţi despre scopul de bază al programului educativ la care participă copiii 
lor şi doresc să fie implicaţi în luarea deciziilor. Părinţii vor să fie la curent cu progresele copilului. Pentru 
realizarea parteneriatului cu părinţii este esenţial ca: părinţii să fie priviţi ca participanţi activi, care pot 
aduce o contribuţie reală şi valoroasă la educarea copiilor lor; să se recunoască şi să se valorifice 
informaţiile date de părinţi referitor la copii; părinţii să ia parte la adoptarea deciziilor referitoare la copiii 
lor; responsabilitatea să fie împărţită între părinţi si educatoare; părinţii să facă parte din comitetele de 
părinţi; să ajute la continuarea programului educativ acasa; să urmarească în mod regulat progresul copiilor 
lor; să ia parte, să sprijine activităţile extraşcolare organizate împreuna cu educatoare. Datorită diferenţelor 
de scopuri, resurse, pregătire, valori, nevoilor diferite, percepţii, atitudini, de foarte multe ori exista 
posibilitatea apariţiei unor conflicte între părinţi şi educatoare ce pot fi determinate de: o slaba colaborare; 
lipsa de informaţii; intoleranţa la stilul de viaţă al celuilalt, la opiniile sau chiar la prezenţa fizică; 
neacceptarea unor diferenţe de pregătire, condiţii sociale, morale, religie, nationalitate…; lipsa unor 
preocupări în sensul construirii relaţiilor de colaborare; numărul limitat al întâlnirilor dintre educatoare şi 
părinti; neclaritate în rolurile fiecăruia şi în responsabilităţile ce le revin; disponibilitatea redusă a părinţilor 
de a participa la activităţi ; gradul scăzut de interes al unor părinţi faţă de educaţie şi evoluţia copilului.  

De aceea, cele mai importante căi de rezolvare a conflictelor sunt: înţelegere şi toleranţă faţă de 
diferenţe; evaluarea permanentă a relaţiilor comune; cunoaşterea reciprocă; comunicarea periodică cu 
aspecte formale şi informale; acceptarea reciprocă, sprijinul acordat familiei în raport cu creşterea şi 
educarea copilului; atmosfera destinsă, non-formală şi pozitivă în întâlnirile cu părinţii; educatoarea trebuie 
să fie pregatită să asculte, să fie interesată despre sugestiile date de părinţi; atunci când ei simt că ideile le 
sunt luate în serios se vor implica mai mult în sprijinirea copilului şi a grădiniţei . În acest proces de 
colaborare, rolul conducător îl are educatoarea. Ea poate să orienteze, să ajute familia în sarcinile ce-i revin, 
să asigure o unitate de vedere şi de acţiune.  

O educaţie adevărată şi reală se fundamentează în familie şi se continuă în grădiniţă şi şcoală. Pe de 
altă parte, tot ceea ce copilul învaţă în grădiniţă pierde din importanţă şi eficienţă în condiţiile în care părinţii 
nu întăresc şi nu valorifică programul educativ desfăşurat în cadrul grădiniţei. Toate aceste motivaţii conduc 
la necesitatea realizării parteneriatelor reale dintre familie şi grădiniţă, în care spre beneficiul copiilor, 
implicarea familiei în viaţa grădiniţei să fie una concretă, activă şi de durată, aşa încât membrii acestora să 
devină parteneri reali în educaţia copiilor lor. 

 Educaţia extraşcolară permite de asemenea implicarea directă a preşcolarilor în activităţi. Teme 
precum: “La revedere, grădiniţă dragă! ”,“Iată, vine Moș Crăciun!”, “Martie - Mărţişor”, “1 
Decembrie”, sunt foarte cunoscute și foarte îndrăgite de copii și părinți, deoarece îi provoacă să se implice 
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afectiv şi efectiv în realizarea sarcinilor, în căutarea şi sortarea materialelor necesare, în culegerea de 
informaţii şi curiozităţi referitoare la tema aleasă. 

 Am considerat că implicând părinții în activități școlare și extrașcolare, acestea vor fi mai atractive 
pentru preşcolari, iar părinții vor fi mai implicați și mai conștienți de actul didactic, de importanța grădiniţei 
în viața copilului, realizând, astfel progres în activitatea didactică. 

În urma derulării parteneriatului grădiniţă-familie am constatat un progres în ceea ce priveşte 
antrenarea preșcolarilor într-un număr cât mai mare de activităţi extraşcolare şi în domenii diverse, iar în 
alegerea strategiilor de abordare am avut în vedere compararea obiectivelor din taxonomiile cognitive, 
afective şi psihomotrice, cu tipurile de inteligenţă sau cu diverse metode şi tehnici, în funcție de nivelul 
grupei pe care o conduc. În asemenea situaţii, măiestria profesorului trebuie susţinută de diagnoza 
psihologică, fiind necesară în acelaşi timp şi o colaborare directă, permanentă între profesor, părinte şi 
copil. 

Serbările reprezintă evenimente de o importanţă deosebită în activitatea copiilor şi în viaţa familiilor 
acestora-atât din punct de vedere afectiv, cât şi cognitiv, dând ocazia preșcolarilor de a prezenta, într-o 
manieră personală şi originală, tot ce au învăţat pe parcursul unui semestru sau an şcolar. Acest tip de 
activităţi extracurriculare au reprezentat întotdeauna un prilej de manifestare inedită al talentului nativ al 
copilului. Este o ocazie în care copilul îşi poate pune în valoare inteligenţa dominantă descoperită şi 
valorificată de cadrul didactic. De multe ori familia este surprinsă de potenţialul propriului copil. 

Cântecul, dansul, recitarea de poezii sau interpretarea unor piese de teatru reprezintă câteva dintre 
formele de manifestare prin care copilul îşi satisface nevoia de afirmare de joc, căpătând încredere în 
propriul potenţial artistic şi cognitiv. De aceea o sărbătoare reprezintă un mijloc eficient de educare, de 
influenţare formativă a copiilor, de sudare a colectivului, de asigurare a unor contexte educaţionale în care 
relaţionările se produc în condiţii inedite, de încurajare a talentului, de dezvoltare a aptitudinilor şi de 
stimulare a copiilor timizi sau mai puţin talentaţi. Este foarte indicat ca pe parcursul serbării să iniţiem 
momente interactive părinţi-copii :jocuri, scenete, recitare, cântece pe care părinţii fie le cunosc, fie le învaţă 
împreună cu copiii. Toate acestea contribuie la sudarea relaţiilor dintre copii şi părinţi, atmosfera să fie mai 
caldă, de sărbătoare a tuturor vârstelor. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE 

 ÎN PARTENERIAT CU PĂRINȚII 
 

PROF. INV. PRESC. ALEXANDRU EMILIA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ “DOMNIŢA MARIA” BACĂU 

 
Educația este un proces împărțit între părinți și profesori, al cărui obiectiv este formarea integrală a 

copiilor.  
Pentru a duce la bun sfârșit o educație integrală este necesar să existe canale de comunicație și acțiuni 

ale familiei cu școala, doar așa se produce dezvoltarea intelectuală, emoțională și socială a copiilor, în cele 
mai bune condiții.Colaborarea familiei cu școala/grădinița dezvoltă copiilor impresia că, deși se află în două 
spații diferite, ele sunt complementare.  

Participarea activă a părinților în viața școlară a copiilor se materializează printr-o mai bună autostimă 
a copiilor, un randament școlar mai bun, relații și atitudini pozitive ale părinților despre școală. Familia și 
școala trebuie să împartă responsabilitățile în educarea copiilor. Ambii au un rol fundamental în dezvoltarea 
integrală a copilului.  

Colaborarea familiei cu grădinița/școala are o importanță majoră, cu efecte pozitive asupra elevilor, 
părinților, profesorilor, școlii și comunității. Între familie și școală trebuie să existe o comunicare foarte 
strânsă. Dacă un profesor vrea să educe, trebuie să colaboreze cu părinții, pentru ca efortul pe care îl 
realizează la clasă să aibă continuitate și în restul zilei. Atât școala cât și familia sunt responsabile de:  

• Transmiterea de norme, valori și obiceiuri;  
• Dezvoltarea autonomiei copilului; 
•  Transmiterea de cunoștințe (deși acest proces are loc în școală, familia transmite copilului 

modalități de învățare, completează cunoștințele și dezvoltă dragostea pentru lectură); 
•  Învățarea responsabilităților (implică acceptarea normelor de comportament, de ordine, curățenie, 

mici responsabilități familiare și școlare).  
În societatea noastră, educația familiară și școlară joacă un rol foarte important în achiziția de 

cunoștințe și comportamente ale copilului, de aceea ambii trebuie să aibă responsabilități și roluri 
complementare. O bună interacțiune între școală și familie, oferă copilului o imagine de apropiere între 
persoanele care se ocupă de el, astfel, acesta se simte familiar și în siguranță în cadrul școlii. Fiecare relație 
familie-profesor este unică și originală, de aceea trebuie să fie individualizată și bazată pe încredere și 
cunoaștere reciprocă. Există mai multe forme concrete de colaborare dintre grădiniță și familie, ele se 
deosebesc în funcție de scopul urmărit și de modul de realizare:  

• Referatele prezentate în fața părinților cu anumite prilejuri, cu teme pe bază de fapte și date concrete 
(ex.”Influența familiei asupra personalității copilului); 

•  Organizarea unor expoziții cu lucrări executate de copii; * 
• Participarea părinților la activități demonstrative;  
• Convorbirile cu familia (pot avea loc spontan sau organizat, din inițiativa educatoarei/profesorului 

sau a părinților);  
• Consultări individuale;  
• Vizitele-constituie o altă formă de colaborare. Includem aici ambele variante, vizitarea familiei de 

către cadrul didactic și vizitarea unității de învățământ de către părinți; * 
• Organizarea de activități extracurriculare, organizate și desfășurate împreună cu părinții (vizite la 

muzee, patiserii, fabrici, etc);  
• Participarea părinților alături de copii la diverse ateliere de lucru, organizate de cadrul didactic;  
• Serbările copiilor cu diferite ocazii (Crăciun, 8 Martie, Sfârșit de an școlar, etc). 
 În concluzie, familia și școala sunt cele care influențează dezvoltarea individului și procesul educativ, 

de aceea este foarte importantă colaborarea tuturor celor care intervin în procesul de dezvoltare și formare 
al copilului. 
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IMPORTANȚA ACTIVITAȚILOR EDUCATIVE IN PARTENERIAT CU 

PARINȚII 
 

PROF. INV. PRIMAR ALEXANDRU STELUȚA 
CLASA A II-A B 

ȘCOALA GIM. NR. 7, LOC. GALAȚI, JUD. GALAȚI 
 
 Lumea actuală este în continuă transformare. Frământările vieţii de azi, precum şi continua 

dezvoltare la care participăm zi de zi, obligă la căutarea de noi forme de educaţie a copilului. Progresul 
tehnic ralizează un inedit progres social, de care copiii trebuie să beneficieze din plin. 

Educaţia copilului este strict dependentă de maturitatea noastră, privind capacitatea noastră de 
înţelegere a micului univers, pe care copilul şi-l formează încă de la primul contact cu lumea exterioară. 
Complexitatea procesului educativ implică o cunoaştere sistematică, aprofundată a elementelor sale. De 
aceea, pentru a înţelege unele fapte, pentru a desluşi trăsăturile personalităţii elevilor, pentru a putea explica 
motivele acţiunii lor, pentru a le vedea interesele, aptitudinile sau orice manifestare, cât de simplă ar parea 
ea, trebuie să cunoaştem conduita elevului şi modul său de a gândi şi simţi. Acest lucru se poate face cu 
succes doar când îi privim pe copii ca pe un membru component al unei familii, ca pe un reprezentant al 
unui mediu social. 

Educaţia nu este numai pregătire şcolară, ci este înţeleasă tot mai mult ca un flux continuu de influenţe 
modelatoare şi transformatoare exercitate pe tot parcursul vieţii individului. Atunci când aceste influenţe 
sunt organizate adecvat şi răspund nevoilor interne personale, ele construiesc, modelează şi transformă 
personalitatea. 

Randamentul educaţiei depinde nu numai de parteneriatul şcoală -familie, dar şi de modul în care se 
realizează colaborarea între acestea şi comunitatea locală, care este considerată principalul garant al 
prevenirii unor neplăcute surprize sociale. 

Parteneriatul educaţional este unul dintre cuvintele cheie ale pedagogiei contemporane. Este un 
concept şi o atitudine în câmpul educaţiei. Ca atitudine, parteneriatul presupune: acceptarea diferenţelor şi 
tolerarea opţiunilor diferite; egalizarea şanselor de participare la o acţiune educativă comună; interacţiuni 
acceptate de toţi partenerii; comunicare eficientă între participanţi; colaborare (acţiune comună în care 
fiecare are rolul său diferit; cooperare (acţiune comună în care se petrec interrelaţii şi roluri comune). 
Parteneriatul educaţional tinde să devină un concept central pentru abordarea de tip curricular flexibilă şi 
deschisă a problemelor educative.În abordarea curriculară a educaţiei se identifică nevoia cunoaşterii, 
respectării şi valorizării diversităţii. Este vorba de o diversitate care presupune unicitatea fiecărei fiinţe 
umane şi multiculturalitatea. Copiii nu sunt normali sau anormali, ci unici, cu particularităţi diferite, 
determinate de caracteristicile lor subiective – individuale şi de apartenenţa lor la un spaţiu şi o identitate 
socio-culturală. Fiecare este purtătorul unor particularităţi ce nu pot fi defecte sau anormalităţi, ci sunt 
caracteristici, răspunsuri personale la solicitările mediului.  

Şe recunoaşte faptul că deciziile, acţiunile şi rezultatele educaţiei nu mai pot fi realizate decât în 
comunitatea de opţiuni dintre mediile responsabile – familie, şcoală şi comunitate. 

 Mai mult, se dezvoltă concepte ca: opinia copilului, participarea lui la deciziile care-l privesc, 
opţiunea personală, implicarea acestuia de la vârstele cele mai mici în responsabilitatea şi drepturile pe care 
societatea le identifică şi recunoaşte. Este nevoie a se dezvolta un nou concept care sa întărească schimbarea 
în relaţiile şcoală - familie. Acest concept este parteneriatul educţional : este unul dintre cuvintele cheie ale 
pedagogiei contemporane. Este un concept şi o atitudine în câmpul educaţiei. 
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 Parteneriatul educaţional este forma de comunicare, cooperare şi colaborare în sprijinul copilului la 
nivelul procesului educaţional. El presupune o unitate de cerinţe, opţiuni, decizii şi acţiuni educative între 
factorii educaţionali. 

 Parteneriatul educaţional se desfăşoară permanent şi împreună cu actul educaţional propriu-zis. El 
se referă la cerinţa ca proiectarea, decizia, acţiunea şi evaluarea în educaţie să fie realizate în cooperarea şi 
colaborarea dintre instituţii, influenţe şi agenţi educaţionali. 
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„MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ” 

IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE REALIZATE ÎN 
PARTENERIAT CU PĂRINȚII 

 
PROF. ÎNV. PREȘC. ALIMAN SABINA 

GRĂD. CU P.N. „ARICI POGONICI”-GHERLA, JUD CLUJ 
 
Educația este un proces împărțit între părinți și profesori, al cărui obiectiv este formarea integrală a 

copiilor. Pentru a duce la bun sfârșit o educație integrală este necesar să existe canale de comunicație și 
acțiuni ale familiei cu grădinița, doar așa se produce dezvoltarea intelectuală, emoțională și socială a 
copiilor, în cele mai bune condiții. 

Colaborarea familiei cu grădinița dezvoltă copiilor impresia că, deși se află în două spații diferite, ele 
sunt complementare. Participarea activă a părinților în viața școlară a copiilor se materializează printr-o 
mai bună autostimă a copiilor, un randament școlar mai bun, relații și atitudini pozitive ale părinților despre 
educația școlară. 

 Termenul parteneriat este „definit ca asocierea a doi sau mai mulţi parteneri, iar în literatura de 
specialitate, parteneriatul reprezintă modalitatea, formală sau informală, prin care două sau mai multe părţi 
decid să acţioneze împreună pentru atingerea unui scop comun.” 

În fiecare an sunt realizate parteneriate cu părinţii preșcolarilor, motivul realizării parteneriatelor este 
necesitatea menţinerii unităţii de cerinţe în educaţia copilului, necesitatea realizării unei legături reale între 
şcoală şi familie ca parteneri egali în educaţia copilului.  

Scopul parteneriatelor este implicarea şi participarea reală a părinţilor în activităţile la grupă şi la cele 
activitățile extracurriculare. Ca obiective majore ale unui parteneriat aş putea aminti următorele:  

• formarea părinţilor în spiritul ideii de parteneri egali în educaţia copiilor; 
• convingerea părinţilor pentru a investi în dezvoltarea personală a copilului şi a grupului în ansamblu; 
•  implicarea părintilor în atragerea de resurse (financiare sau materiale) necesare unei bune 

desfăşurări a actului educaţional;  
• creearea unui mediu educativ pozitiv, favorabil, adecvat pentru o stimulare continuuă a învătarii 

spontane a copilului;  
• achizitionarea de către părinţi a unor informaţii şi cunoştiinţe pe care să le folosească în educarea 

propriilor copii; 
•  implicarea părinţilor în diverse activități școlare precum : serbării de Crăciun, de sfârşit de an şcolar, 

organizării de excursii şcolare. 
Prin încheierea parteneriatelor cu părinţii, aceştia sunt încurajaţi să ia parte la planificarea şi derularea 

programelor educative pentru copii, ceea ce implică o responsabilizare şi o eficienţă sporită. Astfel, părinţii 
au posibilitatea să-şi cunoască mai bine copiii, modul lor de manifestare în viaţa de grup, pot înţelege mai 
bine rolul lor educativ.  

Majoritatea părinţilor au nevoie de informaţii de bază referitoare la copiii lor. Ei vor să fie informaţi 
despre scopul de bază al programului educativ la care participă copiii lor şi doresc să fie implicaţi în luarea 
deciziilor. Părinţii vor să fie la curent cu progresele copilului.  

Pentru realizarea parteneriatului cu părinţii este esenţial ca: părinţii să fie priviţi ca participanţi activi, 
care pot aduce o contribuţie reală şi valoroasă la educarea copiilor lor; să se recunoască şi să se valorifice 
informaţiile date de părinţi referitor la copii; părinţii să ia parte la adoptarea deciziilor referitoare la copiii 
lor; responsabilitatea să fie împărţită între părinţi si educatoare; părinţii să facă parte din comitetele de 
părinţi; să ajute la continuarea programului educativ acasa; să urmarească în mod regulat progresul copiilor 
lor; să ia parte, să sprijine activităţile extraşcolare organizate împreuna cu educatoare. 

Uneori lipsa de resurse, pregătire, valori, nevoilor diferite, percepţii, atitudini, de foarte multe ori 
exista posibilitatea apariţiei unor conflicte între părinţi şi educatoare ce pot fi determinate de: o slaba 
colaborare; lipsa de informaţii; intoleranţa la stilul de viaţă al celuilalt, la opiniile sau chiar la prezenţa 
fizică; neacceptarea unor diferenţe de pregătire, condiţii sociale, morale, religie, nationalitat; lipsa unor 
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preocupări în sensul construirii relaţiilor de colaborare; numărul limitat al întâlnirilor dintre educatoare şi 
părinti; neclaritate în rolurile fiecăruia şi în responsabilităţile ce le revin; disponibilitatea redusă a părinţilor 
de a participa la activităţi ; gradul scăzut de interes al unor părinţi faţă de educaţie şi evoluţia copilului. De 
aceea, cele mai importante căi de rezolvare a conflictelor sunt: cunoaşterea reciprocă; comunicarea 
periodică cu aspecte formale şi informale; acceptarea reciprocă, înţelegere şi toleranţă faţă de diferenţe; 
evaluarea permanentă a relaţiilor comune; sprijinul acordat familiei în raport cu creşterea şi educarea 
copilului; atmosfera destinsă, non-formală şi pozitivă în întâlnirile cu părinţii; educatoarea trebuie să fie 
pregatită să asculte, să fie interesată despre sugestiile date de părinţi; atunci când ei simt că ideile le sunt 
luate în serios se vor implica mai mult în sprijinirea copilului şi a grădiniţei . 

Implicând părinții în activități școlare și extrașcolare, acestea vor fi mai atractive pentru preşcolari, 
iar părinții vor fi mai implicați și mai conștienți de actul didactic, de importanța grădiniţei în viața copilului, 
realizând, astfel progres în activitatea didactică. 

Între familie și școală trebuie să existe o comunicare foarte strânsă. Dacă un profesor vrea să educe, 
trebuie să colaboreze cu părinții, pentru ca efortul pe care îl realizează la clasă să aibă continuitate și în 
restul zilei.  

Ca urmare în societatea noastră, educația familiară și școlară joacă un rol foarte important în achiziția 
de cunoștințe și comportamente ale copilului, de aceea ambii trebuie să aibă responsabilități și roluri 
complementare. O bună interacțiune între grădiniță și familie, oferă copilului o imagine de apropiere între 
persoanele care se ocupă de el, astfel, acesta se simte familiar și în siguranță în cadrul școlii. Fiecare relație 
familie-educator este unică și originală, de aceea trebuie să fie individualizată și bazată pe încredere și 
cunoaștere reciprocă. 

53



 
ACTIVITĂŢILE EDUCATIVE DIN GRADINITA ŞI ROLUL LOR ÎN 

OPTIMIZAREA  
 PROCESULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT  

 
 GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”RAZĂ DE SOARE” 

 URZICENI, IALOMIȚA 
 PROF. ÎNV. PREȘC.: MUNTEANU ALINA STEFANIA 

 
Activitatea din grădiniţă presupune şi forme de muncă didactică complementară activităţilor 

commune, care sunt activităţi desfăşurate în grădiniţă în afara activităţilor obligatorii, sau activităţi 
desfăşurate în afara grădiniţei. Este vorba despre activităţi extracurriculare care se desfăşoară sub 
îndrumarea educatoarel.În cadrul activităţilor educative cu o deosebită influenţă formativă sunt incluse 
toate formele de acţiuni care se realizează în afara programului propriu zis: plimbări, ieşiri în natură, 
excursii, tabere, serbări cu diferite ocazii, concursuri între grupele aceleiaşi grădiniţe sau între grădiniţe, 
parteneriate şcolare. 

 La vârsta preşcolară, copiii sunt foarte receptivi la tot ce reprezinta lumea inconjuratoare, la tot ce 
afla cu ajutorul imaginilor sau a substitutelor . Rolul educatoarei şi al familiei este acela de a oferi în mod 
gradat şi în acord cu particularităţile de vârstă, cunoştinţe necesare care motivează conduitele şi normele de 
comportare, de a crea şi de a organiza activităţi educative stimulative .În cadrul activităţilor organizate în 
mijlocul naturii şi al vieţii sociale, preşcolarii se confruntă cu realitatea printr-o percepere activă, 
investigatoare, prin acţiuni directe asupra obiectelor, fenomenelor din mediul înconjurător, a unor zone 
geografice şi locuri istorice 

Copiii dobândesc o mare cantitate de informaţii despre animale, despre muncă şi viaţa omului în 
diferite contexte (în funcţie de: mediul rural-urban, derularea anotimpurilor, meserii, etc). Îşi formează 
reprezentări simple despre structura şi condiţiile de viaţă ale unor plante şi animale, despre legi obiective 
ale succesiunii anotimpurilor, despre frumuseţile şi bogăţiile patriei sau despre trecutul istoric al poporului 
român (chiar dacă e puţin prematur pentru nivelul lor de dezvoltare intelectuală). 

 În cadrul acţiunilor şi implicit al activităţilor în aer liber, preşcolarii îşi pot forma sentimentul de 
respect şi dragoste pentru natură, pentru muncă, om şi realizările sale; copilul care a învăţat să admire 
natura, parcul cu florile, plantele, să observe unele fenomene, acel copil va deveni prietenul şi protectorul 
naturii . 

Prin vizitele la muzee, expoziţii se creeaza un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice 
şi istorice ale poporului nostru. Atât activităţile turistice cât şi cele de concurs contribuie la îmbogăţirea şi 
lărgirea vocabularului activ, a socializării si la stimularea dezvoltării biopsihosociale a celor mici; astfel 
copiii pot reda cu mai multă creativitate şi sensibilitate imaginea realităţii în cadrul activităţilor plastice şi 
practice (de desen, pictură, modelaj, colaj, etc.), al celor de educarea limbajului, iniţiativă în cadrul 
jocurilor, etc.  

Materialele didactice acumulate în decursul acestor tipuri de activităţi extracurriculare: planşe, 
imagini, vederi, măşti, costumaţii, albume foto, diapozitive, diplome, cărţi, pietricele, ierbare, etc. rămân o 
dovadă liberă a activităţilor desfăşurate şi « o punte către trecutul educaţional extracurricular » în care au 
fost implicaţi în diferite contexte. 

Spectacolele sau vizionările (teatrul de păpuşi) constituie o altă formă de activitate extracurriculară 
în grădiniţe, prin intermediul cărora copilul face cunoştinţă cu lumea minunată a artei. Această formă de 
activitate îl pune pe cel mic atât în calitate de actor cât şi de spectator în faţa unei surse inepuizabile de 
impresii puternice.  

Vizionarea unor filme pentru copii, diafilme, desene animate, spectacole de teatru, serbări constituie 
un punct de plecare în organizarea unor acţiuni interesante. De exemplu, vizionarea emisiunilor muzicale, 
de teatru pentru copii, distractive sau sportive urmată de discuţii pregătite în prealabil, pe lângă faptul că 
realizează completarea unor aspecte educative, stimulează şi orientează copiii spre unele domenii de 
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activitate: muzică, sport, poezie, picture. Desenele animate sunt cele mai gustate de către copii datorită, mai 
ales, liniei stilizate pe care o au imaginile.  

Educatoarele au un rol deosebit de important în alegerea spectacolelor, recomandarea emisiunilor de 
televiziune pentru copii şi selecţionarea emisiunilor, programelor distractive care au o influenţă pozitivă 
mai evident conturată. 

 Serbările, prin specificul lor de activitate extracurriculară, reprezintă un nesecat izvor de satisfacţii 
şi bucurii, creează bună dispoziţie şi favorizează dezvoltarea copiilor din punct de vedere fizic şi psihic. 
Importanţa lor educativă constă în conţinutul artistic prezentat, precum şi în atmosfera de sărbătoare ce se 
instalează cu acest prilej. Prin organizarea serbărilor dezvoltăm copiilor dragostea pentru artă, pentru 
frumos. 

Prin organizarea unor concursuri între grupele aceleiaşi grădiniţe sau între grădiniţe diferite (pe 
diferite faze, pe diferite teme) dezvoltăm dragostea şi interesul copiilor pentru frumos, sensibilitatea şi 
personalitatea lor suferind modificări pozitive, putând uşor depista tinere talente artistice în vederea 
cultivării şi promovării lor. 

Activităţile extracurriculare sunt apreciate atât de către copii, cât şi de factorii educaţionali în măsura 
în care organizează într-o manieră plăcută şi relaxantă timpul liber al copiilor, contribuind la optimizarea 
procesului de învăţământ, formele de organizare sunt din cele mai ingenioase, cu caracter recreativ;copiii 
au teren liber pentru a-şi manifesta în voie spiritul de iniţiativă,au un efect pozitiv pentru munca desfăşurată 
în grup. 

 Rolul acestor activităţi extracurriculare este caracterul colectiv care conduce la formarea legaturii 
dintre cei mici, îi învaţă să trăiască în grup si să aparţină unui grup. 
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 MAGIA SARBATORILOR DE IARNA 

 

PROF. DANIELA ANDERCO 

COLEGIUL NAȚIONAL ,,KOLCSEY FERENC”, SATU MARE 

  

 Sărbătorile de iarnă au un farmec aparte. De ce? Ar fi, cu certitudine, o multitudine de răspunsuri. Și 

totuși, l-aș căuta, printre amintiri, pe cel mai potrivit... 

 Mă afund în timp... În depărtare, zăresc o siluetă, a unei fetițe, care alerga, credeam eu, spre mine. O 

ploaie de lumină îmi inundă sufletul, uitându-mă în ochișorii ei. O urmăresc în drumul ei spre un foișor alb, 

la fel ca neaua care se cernea necontenit, în fulgi mari, din cerul senin. Avea o trăistuță1cu care pornise la 

colindat, cum era datina, din casă-n casă și să vestească nașterea Pruncului Iisus. Am început să râd, văzând 

că zăpada îi ajungea până la genunchi, iar ea se împiedica tot mai des, însă nu se da bătută. Curând, dinspre 

uliță se auziră glasuri vesele de copii, cu toții, pregătiți de o seară minunată în care să transmită bucurie 

tuturor. S-au grupat și au pornit spre capătul satului, punctul de unde începeau colindul. Așa e obiceiul, din 

moși-strămoși! De aici, din poartă-n poartă, colindătorii umpleau văzduhul cu vocile lor cristaline și 

răspândeau magia sfântă pe aripile blânde ale vântului iernatic. Prin hornurile caselor, ieșea, alături de 

fumul cenușiu și aroma cozonacilor proaspăt scoși din cuptor de către gospodine. - Nimic nu se compară 

cu mireasma acestor delicatese făcute cu dragă inimă și multă căldură sufletească de mamele și bunicile 

noastre!- Ca răsplată, primeau mere, nuci, bomboane de pom, iar, în timp, trăistuțele deveneau tot mai grele 

și-i grăbeau pe micii colindători spre casele lor. Treptat, siluetele lor reintrau în abisul de unde s-au ivit 

pentru un scurt timp pentru a-mi reaminti cât farmec poate învălui lumea în prag de sărbătoare. 

Ce n-aș da să fiu din nou copil, să colind ulițele satului natal înzăpezite, să simt din plin bucuria 

Crăciunului și a farmecului său unic 

1 Trăistuță= diminutiv de la traista, obiect care se folosește pentru transportul sau păstrarea unor obiecte 
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 IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE REALIZATE ÎN 

PARTENERIAT CU PĂRINȚII  
 

 PROF. INV. PREȘCOLAR ANDONE VALENTINA 
ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 308, BUCUREȘTI 

 
 Educația este un proces foarte lung care este început de familie și, apoi, continuat de școală. . Prin 

urmare, școala trebuie să accepte importanța participării și colaborării cu părinții, în educația copiilor și 
necesitatea unei relații cordiale între professor-părinte, astfel încât profesorii să își poată îndeplini funcția 
eficient și complet. 

 O soluție, pe care cadrele didactice o propun este organizarea de activități de tot felul care favorizează 
abordarea și participarea familiilor. Părinţii au fost captați de şcoală prin forme variate de activităţi 
extraşcolare, determinându-i să adere la ideea de colaborare activă, acceptând rolul de factor răspunzător 
în devenirea propriului copil. Părinții care au participat la activitățile extrașcolare și-au exprimat aprobarea 
și interesul față de educația dată de școală. 

 Grădiniţa este un important mediu de socializare, îi ajută pe copii să interacţioneze cu alţi copii, dar 
şi cu adulţi şi le oferă acestora un mediu primitor, adecvat învăţării. Totodată, grădiniţa oferă suport pentru 
valorificarea potenţialului fizic şi psihic al fiecărui copil, pentru dezvoltarea capacităţii de a intra în relaţie 
cu ceilalţi copii şi cu adulţii. De asemenea, grădiniţa sprijină copilul în interacţiunea cu mediul, favorizează 
descoperirea de către fiecare copil a propriei identităţi şi îi formează o imagine de sine pozitivă. Dar 
educaţia copiilor, priviţi ca cei mai tineri membri ai unei comunităţi, este responsabilitatea întregii 
comunităţi. Ea este leagănul creşterii şi devenirii copiilor ca viitori adulţi responsabili de menirea lor în 
folosul întregii comunităţi, motiv pentru care cel mai important parteneriat care este necesar a fi 
implementat este cel dintre grădiniţă şi familie. Activităţile desfăşurate în parteneriat cu părinţii sunt 
modalităţi propice pentru atingerea unor obiective comune în ceea ce priveşte educaţia preşcolarilor, la 
acestea adaugându- se plăcerea de a fi alături de colegi, activităţile desfăşurându-se într-o atmosferă de voie 
bună, având, pe lângă valoarea social–educativă şi un efect reconfortant.  

 Din această perspectivă, la grupa mare pe care o conduc am organizat o serie de activităţi în 
parteneriat cu părinţii, care s- au bucurat de un real succes, atât în rândul preşcolarilor, cât şi al părinţilor. 
Anul trecut am avut mari emoții, atunci când m-am înscris la Festivalul Colindelor. Acest lucru presupunea 
să pregătesc un moment artistic în colaborare cu părinții. Am pregătit, așadar, două cântece de Crăciun, 
cântate pe negativ. Nu a fost ușor să chem, parintii, cateva zile la repetiții, împreună cu copiii. Provocarea 
s-a dovedit a fi un succes. Părinții au fost foarte receptivi și chiar încantati că au putut lua parte la eveniment. 
Cu această ocazie au simțit pe “pielea lor “, câtă muncă necesită, pregătirea unui eveniment și să nu mai 
zic de emoția unei apariții în fața publicului. Mulți părinti au văzut cu alți ochi, activitatea cadrelor didactice 
și a copiilor și mi-au propus și alte activități pe care le-aș putea derula în parteneriat cu dânșii. 

 Aceste activităţi extraşcolare au avut o importanță neaşteptat de mare în rândul părinţilor care au 
încercat relaţii noi cu copiii lor, fapt ce i-a determinat să-şi schimbe radical, în mod pozitiv, atitudinea faţă 
de şcoală. 
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IMPORTANȚA PARTENERIATULUI ,,GRĂDINIȚĂ - FAMILIE” 

 
 PROF. INV. PREȘCOLAR ANDREESCU ELENA 

 ȘCOALA GIMNAZIALA ,,TUDOR VLADIMIRESCU”PITEȘTI 
 
Preşcolarul ar trebui să aibă toate condiţiile unui cadru optim în care să se dezvolte şi această 

răspundere revine în mare măsură familiei care poate îndeplini această sarcină doar printr-o colaborare 
eficientă cu grădiniţa. 

 Familia oferă copilului un mediu afectiv, social şi cultural. Mediul familial, sub aspect afectiv, este 
o şcoală a sentimentelor deoarece copilul trăieşte în familia sa o gamă variată de relaţii interindividuale, 
copiindu-le prin joc în propria conduită. Cu triplă funcţie, reglatoare, socializatoare şi individualizatoare, 
familia contribuie în mare măsură la definirea personalităţii şi conturarea individualităţii fiecărui copil. 

 Grădiniţa este prima unitate de învăţământ cu care copilul dar şi familia intră în contact. Ea poate 
oferi părinţilor o imagine obiectivă a copilului, poate sprijini şi orienta familia în educarea copiilor. 
Educatoarele trebuie să lucreze cu familiile în scopul organizării activităţilor zilnice, asigurării educaţiei şi 
întâmpinării nevoilor sale. În acelaşi timp, educatoarea nu trebuie să uite că familiile învaţă împreună cu 
copiii. Copilul este un membru nou şi unic al familiei care trebuie să înveţe să-l cunoască cu tot ce ţine de 
personalitatea, temperamentul şi stilul său. 

 Unitatea de acţiune a celor doi factori (grădiniţă şi familie) în vederea formării copiilor este 
condiţionată de un mod comun de lucru şi de o bună cunoaştere reciprocă, iar începutul este dat de 
cunoaşterea familiei de către educatoare, a caracteristicilor şi potenţialului ei educativ. Familia este o sursă 
principală de informaţii privind relaţiile interpersonale dintre membrii acesteia, aşteptările privind educaţia 
copilului, stilul educaţional, autoritatea părinţilor şi metodele educative folosite, valorile promovate, 
climatul educaţional, responsabilităţile pe care copilul le îndeplineşte. 

 Educatoarele trebuie să asigure părinţilor numeroase ocazii de a se implica în programul grădiniţei, 
comunicând în fiecare zi, povestindu-le despre cum şi-a petrecut copilul lor timpul, ce activităţi de învăţare 
a desfăşurat, ce progres sau regres a realizat copilul sau anunţându-i ce activităţi sau întâlniri au planificat. 
Ele trebuie să ajungă să cunoască bine familiile şi copiii de aceea vor folosi toate ocaziile pentru a comunica 
cu părinţii şi a schimba informaţii. Unele familii vor dori să se implice mai mult, altele mai puţin. Frecvenţa 
şi conţinutul discuţiilor cu părinţii vor depinde şi de dorinţa acestora de a comunica sau de nevoile şi 
preferinţele lor. 

 Există numeroase căi de implicare a familiilor în programul de educaţie al copiilor. Unele familii pot 
veni la întâlniri, altele pot trimite materiale confecţionate acasă, altele ar putea participa la activităţile din 
grădiniţă, iar altele să facă parte din comitetul de părinţi. 

În cadrul întâlnirilor individuale periodice educatoarea va analiza evoluţia dezvoltării copilului, va 
identifica care sunt domeniile de dezvoltare care necesită o diversificare a activităţilor, care sunt activităţile 
care sunt realizate cu uşurinţă acasă, modul în care copilul reacţionează la diverse activităţi propuse. 
Părintele se simte implicat în viaţa copilului său şi vede continuitatea relaţiei dintre „acasă" şi „la grădiniţă". 
În acest fel, începe să îşi verbalizeze temerile sau să se simtă valorizat în rolul său, se poate centra pe 
observaţiile asupra copilului său. Educatoarea poate evalua dacă abilităţile parentale au nevoie de suport şi 
îi poate oferi diverse materiale pentru aşi îmbogăţi cunoştinţele şi dezvolta capacităţile parentale. De aceea 
aceste întâlniri au un profund caracter de confidenţialitate. 

 O modalitate modernă de implicare o reprezintă familiile în sala de grupă. Uneori familiile se simt 
intimidate o dată intrate în sala de grupă, considerând că aceasta este „aria" de influenţă aparţinând exclusiv 
educatoarelor. Acesteia îi revine răspunderea de a încuraja familiile să vină în sala de clasă oricând doresc.  

 Atenţia personală arătată îi va ajuta pe părinţi să renunţe la orice stânjeneală. Părinţii pot asista la 
activităţile desfăşurate de educatoare cu copiii, pot învăţa modalităţi de comunicare eficienţă cu aceştia şi 
modalităţi de soluţionare a situaţiilor de criză. Pe măsură ce părinţii se obişnuiesc să participe la activităţi 
ei vor ajunge să cunoască şi să respecte munca educatoarelor, vor vorbi mai liber despre progresele făcute 
de copiii sau despre problemele pe care le au, se vor împrieteni cu ceilalţi părinţi, vor învăţa mai multe şi 
vor înţelege mai bine modul de dezvoltare al unui copil, vor învăţa să desfăşoare activităţi similare acasă 
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sau să continue acasă activitatea educatoarei cu activităţi în completarea acesteia, vor găsi răspunsuri la 
întrebările care îi frămîntă, îşi vor observa copilul la joacă şi vor învăţa să-şi conceapă copilul în relaţie cu 
ceilalţi. Participarea părinţilor la activităţile copilului are un dublu câştig: pe de o parte, copilul se va simţi 
securizat de prezenţa părinţilor, astfel încât va fi mai deschis spre explorare; pe de altă parte, se va face un 
transfer de abilităţi practice şi cunoştinţe de la educator spre părinte, prin exersarea amenajării spaţiilor, a 
comunicării cu copilul, prin observarea atentă a acestuia într-un alt context decât cel de acasă. 

 Întrunirile comisiei de consultanţă familială le facilitează părinţilor o participare activă în cadrul 
tuturor aspectelor importante ale programului educaţional. În cadrul acestor întâlniri se va discuta despre: 
participarea familiei, comunicarea educatoare-părinţi, implicarea comunităţii, organizarea de evenimente 
sociale, strângerea de fonduri, organizarea unor excursii. 

 Oricărei persoane îi place să fie apreciată, recunoscută şi să sărbătorească succesele. Reuşitele 
copiilor trebuie sărbătorite de aceea cu diferite ocazii educatoarele organizează serbări care constituie un 
prilej de cunoaştere reciprocă şi de satisfacţie reciprocă pentru realizările copiilor. Părinţii se pot implica în 
desfăşurarea repetiţiilor, în confecţionarea costumelor sau a decorului, în organizarea unor mini petreceri 
pentru copii la sfârşitul acestor serbări. 

 Meseria de părinte se învaţă în timp şi cu sprijinul educatoarei în perioada preşcolarităţii, iar de buna 
colaborare a familiei cu grădiniţa depinde dezvoltarea armonioasă şi unitară a copilului. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliografie: 
*Dumitrana, Magdalena, 2000 „Copilul, familia şi grădiniţă", Editura Compania, Bucureşti  
*Voiculescu, Elisabeta, 2001 „Pedagogie preşcolară", Editura Aramis, Bucureşti Popescu, Eugenia 

(coord.), 1995 „Pedagogie preşcolară. Didactica" E.D.P., Bucureşti 

59



 
IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE  

ÎN PARTENERIAT CU PĂRINȚII 
 

PROF. ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR - ANDREI VIOLETA 
LICEUL TEOLOGIC TÂRGU JIU 

 
 Termenul parteneriat este „definit ca asocierea a doi sau mai mulţi parteneri, iar în literatura de 

specialitate, parteneriatul reprezintă modalitatea, formală sau informală, prin care două sau mai multe părţi 
decid să acţioneze împreună pentru atingerea unui scop comun.” 

Prin încheierea parteneriatelor cu părinţii, aceştia sunt încurajaţi să ia parte la planificarea şi derularea 
programelor educative pentru copii, ceea ce implică o responsabilizare şi o eficienţă sporită. Astfel, părinţii 
au posibilitatea să-şi cunoască mai bine copiii, modul lor de manifestare în viaţa de grup, pot înţelege mai 
bine rolul lor educativ. Printre obiectivele principale ale colaborării dintre instituţiile educative şi familie 
putem aminti: înlăturarea factorilor perturbatori în cadrul comunicării grădiniţă - şcoală –familie; creşterea 
gradului de implicare a părinţilor în toate activităţile şcolare şi extraşcolare; schimbarea mentalităţii 
neadecvate a unor părinţi faţă de grădiniţă / şcoală; cunoaşterea de către părinţi a posibilităţilor şi nevoilor 
psiho-fizice ale copiilor; învăţarea unor deprinderi şi tehnici de muncă intelectulală sub formă de activităţi 
comune elevi – părinţi – cadre didactice. Majoritatea părinţilor au nevoie de informaţii de bază referitoare 
la copiii lor. Ei vor să fie informaţi despre scopul de bază al programului educativ la care participă copiii 
lor şi doresc să fie implicaţi în luarea deciziilor. Părinţii vor să fie la curent cu progresele copilului. Pentru 
realizarea parteneriatului cu părinţii este esenţial ca: părinţii să fie priviţi ca participanţi activi, care pot 
aduce o contribuţie reală şi valoroasă la educarea copiilor lor; să se recunoască şi să se valorifice 
informaţiile date de părinţi referitor la copii; părinţii să ia parte la adoptarea deciziilor referitoare la copiii 
lor; responsabilitatea să fie împărţită între părinţi si învățător; părinţii să facă parte din comitetele de părinţi; 
să ajute la continuarea programului educativ acasa; să urmarească în mod regulat progresul copiilor lor; să 
ia parte, să sprijine activităţile extraşcolare organizate împreuna cu școala. Datorită diferenţelor de scopuri, 
resurse, pregătire, valori, nevoilor diferite, percepţii, atitudini, de foarte multe ori exista posibilitatea 
apariţiei unor conflicte între părinţi şi educatoare ce pot fi determinate de: o slaba colaborare; lipsa de 
informaţii; intoleranţa la stilul de viaţă al celuilalt, la opiniile sau chiar la prezenţa fizică; neacceptarea unor 
diferenţe de pregătire, condiţii sociale, morale, religie, nationalitate…; lipsa unor preocupări în sensul 
construirii relaţiilor de colaborare; numărul limitat al întâlnirilor dintre învățător şi părinti; neclaritate în 
rolurile fiecăruia şi în responsabilităţile ce le revin; disponibilitatea redusă a părinţilor de a participa la 
activităţi ; gradul scăzut de interes al unor părinţi faţă de educaţie şi evoluţia copilului.  

De aceea, cele mai importante căi de rezolvare a conflictelor sunt: cunoaşterea reciprocă; 
comunicarea periodică cu aspecte formale şi informale; acceptarea reciprocă, înţelegere şi toleranţă faţă de 
diferenţe; evaluarea permanentă a relaţiilor comune; sprijinul acordat familiei în raport cu creşterea şi 
educarea copilului; atmosfera destinsă, non-formală şi pozitivă în întâlnirile cu părinţii; învățătorul trebuie 
să fie pregatit să asculte, să fie interesat despre sugestiile date de părinţi; atunci când ei simt că ideile le 
sunt luate în serios se vor implica mai mult în sprijinirea copilului şi a școlii . În acest proces de colaborare, 
rolul conducător îl are învățătorul. El poate să orienteze, să ajute familia în sarcinile ce-i revin, să asigure 
o unitate de vedere şi de acţiune.  

După părerea mea, cultivarea unor relaţii de parteneriat efectiv între școală şi familie, în sprijinul 
educaţiei şi creşterii copilului constituie cheia succesului viitor în adaptarea şi integrarea şcolară. Relaţiile 
de colaborare dintre părinţi şi unitatea de învăţământ pe care o frecventează copilul lor constituie primul 
pas către o educaţie deschisă, flexibilă şi dinamică a personalităţii copilului. Procesul de colaborare cu 
părinţii asigură atingerea scopului educaţional, şi anume de a obţine dezvoltarea globală a copilului. Prin 
colaborarea părinţilor cu școala, aceştia pot completa, sprijini şi dezvolta personalitatea copilului. 

 O educaţie adevărată şi reală se fundamentează în familie şi se continuă în grădiniţă şi şcoală. Pe de 
altă parte, tot ceea ce copilul învaţă în școală pierde din importanţă şi eficienţă în condiţiile în care părinţii 
nu întăresc şi nu valorifică programul educativ desfăşurat în cadrul școlii. Toate aceste motivaţii conduc la 
necesitatea realizării parteneriatelor reale dintre familie şi școală, în care spre beneficiul copiilor, implicarea 
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familiei în viaţa școlră să fie una concretă, activă şi de durată, aşa încât membrii acestora să devină parteneri 
reali în educaţia copiilor lor. 

 Educaţia extraşcolară permite de asemenea implicarea directă a şcolarilor în activităţi. Teme precum: 
“Bun venit la școală! ”,“Crăciunul în inimile noastre”, “Martie - Mărţişor”, “1 Decembrie”, “Sănătatea 
în mediul școlar” sunt foarte cunoscute și foarte îndrăgite de elevi și părinți, deoarece îi provoacă să se 
implice afectiv şi efectiv în realizarea sarcinilor, în căutarea şi sortarea materialelor necesare, în culegerea 
de informaţii şi curiozităţi referitoare la tema aleasă. 

 Am considerat că implicând părinții în activități școlare și extrașcolare, acestea vor fi mai atractive 
pentru şcolari, iar părinții vor fi mai implicați și mai conștienți de actul didactic, de importanța școlii în 
viața copilului, realizând, astfel progres în activitatea didactică. 

În urma derulării parteneriatului școală-familie am constatat un progres în ceea ce priveşte antrenarea 
preţcolarilor într-un număr cât mai mare de activităţi extraşcolare şi în domenii diverse, iar în alegerea 
strategiilor de abordare am avut în vedere compararea obiectivelor din taxonomiile cognitive, afective şi 
psihomotrice, cu tipurile de inteligenţă sau cu diverse metode şi tehnici, în funcție de nivelul clasei pe care 
o conduc. În asemenea situaţii, măiestria profesorului trebuie susţinută de diagnoza psihologică, fiind 
necesară în acelaşi timp şi o colaborare directă, permanentă între profesor, părinte şi copil. 

Serbările şcolare reprezintă evenimente de o importanţă deosebită în activitatea elevilor şi în viaţa 
familiilor acestora-atât din punct de vedere afectiv, cât şi cognitiv, dând ocazia elevilor de a prezenta, într-
o manieră personală şi originală, tot ce au învăţat pe parcursul unui semestru sau an şcolar. Acest tip de 
activităţi extracurriculare au reprezentat întotdeauna un prilej de manifestare inedită al talentului nativ al 
copilului. Este o ocazie în care copilul îşi poate pune în valoare inteligenţa dominantă descoperită şi 
valorificată de cadrul didactic. De multe ori familia este surprinsă de potenţialul propriului copil. 

Cântecul, dansul, recitarea de poezii sau interpretarea unor piese de teatru reprezintă câteva dintre 
formele de manifestare prin care copilul îşi satisface nevoia de afirmare de joc, căpătând încredere în 
propriul potenţial artistic şi cognitiv. De aceea o sărbătoare şcolară reprezintă un mijloc eficient de educare, 
de influenţare formativă a copiilor, de sudare a colectivului, de asigurare a unor contexte educaţionale în 
care relaţionările se produc în condiţii inedite, de încurajare a talentului, de dezvoltare a aptitudinilor şi de 
stimulare a copiilor timizi sau mai puţin talentaţi. Este foarte indicat ca pe parcursul serbării să iniţiem 
momente interactive părinţi-copii :jocuri, scenete, recitare, dansuri populare, cântece pe care părinţii fie le 
cunosc, fie le învaţă împreună cu copiii. Toate acestea contribuie la sudarea relaţiilor dintre copii şi părinţi, 
atmosfera să fie mai caldă, de sărbătoare a tuturor vârstelor. 
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IMPORTANȚA ACTIVITAȚILOR EDUCATIVE ÎN PARTENERIAT CU 

FAMILIA 
 

PROF. ÎNV. PREȘC.: ANDRONACHE DELIA-MARIA 
 
 Într-o lume tot mai izolată, mai puţin dispusă pentru socializare, cooperarea între factorii educaţionali 

– grădiniţă, şcoală, familie – devine necesară şi se impune şi ca obligaţie morală din partea acestora pentru 
a favoriza socializarea copiilor, pentru a-i familiariza, prin exemple şi modele, cu adevărate valori ale 
spiritualităţii umane.  

 Educaţia şi-a multiplicat necontenit formele de organizare, odată cu evoluţia societăţii, în care rolul 
său a devenit din ce în ce mai important. Factorilor educativi tradiţionali, familia şi şcoala, li s-au adăugat 
alţii noi, precum biserica, instituţiile de cultură, mass-media, diferite centre de agrement, adică toţi aceia 
care asigură educaţia non-formală . Nu este posibilă în zilele noastre o existenţă izolată, în afara comunităţii, 
cu binele şi relele acesteia, deci o educaţie concepută şi derulată exclusiv în cadrul familiei, fără aportul 
calificat calificat al şcolii. Acţiunea concentrată a factorilor educativi este un deziderat important, pe care 
şcoala şi grădiniţa trebuie să-l conştientizeze şi să-l concretizeze. 

 Misiunea învăţământului preşcolar, ca învăţământ public nu poate fi realizată decât în interiorul 
spaţiului comunitar, ca rezultat al interacţiunii grădiniţiei cu mediul social, cultural şi economic. Se impune, 
deci, realizarea unei comunicări eficiente cu exteriorul, realizarea de partneriate autentice. Proiectul de 
parteneriat le foloseşte părinţilor pentru a cunoaşte şi respecta obligaţiile legale privind creşterea şi educarea 
copiilor, cadrelor didactice pentru perfecţionarea muncii în echipă, cunoaşterea copiilor ce vor fi preluaţi 
în clasa I, cunoaşterea cerinţelor şcolii.  

I. Oportunitatea parteneriatului educaţional Grădiniţă-Familie 
Educaţia vârstelor mici este considerată temelia personalităţii individului, de aceea educaţia trebuie 

să răspundă, în primul rând, nevoilor individuale şi să realizeze echilibrul între acestea şi dezvoltarea 
socială. 

 Când copilul este mic influenţele sunt organizate şi structurate de adulţii ce îl înconjoară: mai întâi 
părinţii şi ceilalţi adulţi din familie, apoi educatoarea şi ceilalţi copii cu care relaţionează. Responsabilitatea 
dezvoltării copilului, în primele etape ale vieţii sale, revine familiei şi nu întotdeaune influenţele sunt 
pozitive. Chiar şi atunci când grădiniţa oferă programe bune şi eficiente, experienţele negative acumulate 
de copil, uneori, în familie, nu pot fi contracarate. Mai mult, ceea ce asimilează copilul de la grădiniţă se 
poate pierde dacă familia nu întăreşte şi nu valorifică suficient aceste achiziţii. Prin urmare, pentru ca 
activitatea desfăşurată în cadrul unui program de educaţie preşcolară să fie, realmente, pe termen lung, 
eficientă, este necesar ca specificul şi obiectivele acesteia să fie prezentate familiei, pentru ca, ulterior, să 
se iniţieze o colaborare strânsă între aceasta şi grădiniţă. 

 Relaţia dintre familie şi grădiniţă ar trebui să fie o prioritate pe lista parteneriatelor educaţionale. 
Dacă familia va fi implicată de la început în programul educativ, ea va percepe corect importanţa colaborării 
cu grădiniţa, beneficiile acestei colaborări, iar implicarea sa în activitatea grădiniţei va fi conştientă, 
interesată şi reciproc avantajoasă. 

 Parteneriatul educativ grădiniţă-familie trebuie iniţiat de instituţia preşcolară, ce are autoritatea 
socială şi legală de a se ocupa de educarea copiilor, având, în acelaşi timp, şi calitatea -dată de pregătirea 
psiho-pedagogică a personalului didactic- de a aprecia care sunt nevoile, posibilităţile copilului, raportate 
la cerinţele societăţii. 

 Termenul de „parteneriat” se bazează pe premisa că partenerii au un fundament comun de acţiune şi 
un principiu al reciprocităţii, ceea ce le permite să-şi unească eforturile spre atingerea unui ţel comun. 
Colaborarea părinţi-educatoare presupune construirea unei relaţii clădite pe unificarea unui sistem de valori 
şi cerinţe adresate copilului. O astfel de relaţie impune respectarea unor condiţii: 

• comunicare între cei doi parteneri (educatoare-părinte); 
• respect reciproc; 
• implicarea partenerilor în identificarea şi promovarea intereselor copilului. 
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 Părinţii vor fi implicaţi permanent în activitatea grădiniţei, nu doar atunci când se ivesc probleme. Ei 
vor fi informaţi asupra politicilor educaţionale ale grădiniţei, vor cunoaşte scopul şi obiectivele programului 
educativ la care participă copilul lor. Pentru ca parteneriatul să fie eficient, nu doar formal, este esenţial să 
fie implicaţi în adoptarea deciziilor, să devină participanţi activi în derularea acţiunilor, să identifice, în 
tematica acţiunilor, valorificarea informaţiilor pe care ei le-au oferit despre copiii lor. Părinţi şi educatori, 
cu toţii au, în egală măsură, răspunderea contribuţiei şi eforturilor comune pentru a construi o relaţie de 
bună colaborare în beneficiul copilului.  

II. Modalităţi de aplicare în practică a parteneriatului grădiniţă-familie 
Cele mai eficiente şi mai la îndemână modalităţi de concretizare a colaborării cu familia s-au dovedit 

a fi următoarele: 
- şedinţele cu părinţii-oferă ocazia de interacţiona, de a discuta şi a se pune de acord asupra 

programului, asupra progreselor copiilor, de a iniţia schimbări în derularea unor programe; 
- lectoratele-pe teme propuse de educatoare sau sugerate de părinţi, cu scopul unei mai bune informări 

asupra problemelor ce vizează evoluţia cognitivă şi psiho-emoţională a copiilor; 
- consultaţiile individuale-oferă posibilitatea informării individuale asupra unor probleme 

comportamentale ale copilului, a analizei cauzelor ce au generat aceste manifestări, a iniţierii unor măsuri 
educative a căror eficienţă este dată de consecvenţa aplicării acestora; 

- participarea părinţilor la activităţile din grădiniţă-oferă părinţilor posibilitatea de a cunoaşte 
nivelul de pregătire al copilului, deprinderile însuşite, capacitatea sa de relaţionare cu copiii grupei, 
metodele şi procedeele specifice activităţii preşcolare;  

- vizite, plimbări, excursii, drumeţii-părinţii se implică în organizarea acestor activităţi, participă la 
sponsorizarea acestora, după caz, se implică în asigurarea siguranţei copiilor şi trăiesc, alături de ei, emoţii 
pozitive; 

- expoziţia cu lucrările copiilor-asigură accesul părinţilor la traiectoria evoluţiei deprinderilor 
artistico-plastice, practice, cognitive; 

- sărbătorirea zilelor de naştere ale copiilor-bun prilej de exersare a unor deprinderi de comportare 
civilizată, dar şi de a genera puternice trăiri emoţionale legate de prezenţa invitaţilor sărbătoritului (membrii 
familiei) la manifestările specifice evenimentului;  

- ziua tăticilor, ziua bunicilor-manifestări interactive în cadrul cărora cuplul „tată-copil”, respectiv 
„bunic(bunică)-copil” vor desfăşura, la concurenţă cu celelalte cupluri, acţiuni practice şi/sau amuzante( de 
exemplu, salate de fructe, tarte decorate, aranjamente florale, concurs de cântece, minidramatizări etc.); 

- serbările-dedicate unor evenimente cu semnificaţie afectivă pentru copii, reprezintă o modalitate 
eficientă prin intermediul căreia părinţii pot să împărtăşească cu copiii lor, emoţiile unei manifestări cu 
puternică încărcătură afectivă;  

- afişierul grupei-oferă părinţilor informaţii despre orar, tema săptămânii, cântece, poezii învăţate, 
anunţuri despre spectacole, concursuri etc. 

- jurnalul/revista grupei-la realizarea cărora părinţii înşişi pot avea contribuţii (aranjarea fotografiilor, 
elaborarea unor descrieri, impresii legate de manifestări ale grupei etc.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliografie: 
*Băran- Pescaru, A.,2004, ,,Parteneriat în educaţie”, Editura Aramis, București; 
*Vrăşmaş, E., A., 2002, ,,Consilierea şi educaţia părinţilor”, Editura Aramis, București.  
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ACTIVITĂȚILE EDUCATIVE ÎN PARTENERIAT CU PĂRINȚII  
 

PROFESOR ANGHEL MARGARETA 
 
 Cultivarea unor relații de parteneriat efectiv între școală și familie, în sprijinul educației și creșterii 

armonioase a copilului, constituie cheia succesului viitor, în adaptarea și integrarea școlară, este primul pas 
către o educație deschisă, flexibilă și dinamică a personalității copilului.  

 Școala colaborează cu familia în domeniul învățării elevului, în domeniul comportamentului, în 
domeniul dezvoltării lui fizice, intelectuale, morale și estetice, în domeniul deprinderilor și perceperilor de 
muncă, igienico-sanitare, în domeniul activităților libere, angajării copilului în diferite domenii de 
activitate, în afară de clasă și școală.  

De asemenea, școala dezvoltă parteneriate cu părinții și percepând rezultatele la învățătură ale elevilor 
ca pe o responsabilitate comună, considerând că toți factorii interesați, precum: părinții, profesorii și liderii 
comunitari, au un rol important în sprijinirea copiilor în procesul de învățare. 

 Atunci când părinții participă activ la diverse activități organizate de către școală, mai ales acum, în 
mediul online, cum ar fi activități de gospodărie, activități practice, activități ecologice, copilul, va fi 
sprijinit în dezvoltarea lui socială și emoțională, tocmai prin implicarea părinților în mod direct. 

 Pentru ca parteneriatul să funcționeze, este nevoie de respect și încredere reciprocă, de schimburi de 
informații, de consens cu privire la obiective și strategii și de asumarea în comun a responsabilităților, dar 
și a drepturilor. 

 În mediul fizic, în Constanța, aceste activități începeau din octombrie, când la Planetariu, în 
Săptămâna Mondială a Spațiului Cosmic se desfășurau diverse acțiuni, iar în weekend copiii însoțiți de 
părinți și profesori vizitau întregul complex de Științe ale naturii (Micro-Delta, Delfinariul). La sfârșitul 
lunii, la ”Crosul Mării Negre” alergau deopotrivă elevi, părinți și profesori, aceștia din urmă, aducându-și 
proprii copii, marcând astfel, Ziua Internațională a Mării Negre. În luna decembrie se desfășurau serbările 
școlare, dar în vacanță se întâlneau în ”Orășelul copiilor” sau la patinoarele amenajate în diverse locuri din 
oraș.  

 Pentru a omagia Ora Pământului, în Parcul Arheologic, pe 30 martie 2019, la lăsarea întunericului, 
cu sprijinul unor organizații nonguvernamentale au fost amplasate peste 2000 de lumânări, pe marginea 
aleilor pentru a marca drumul, cu scopul de a atrage atenția asupra lipsei spațiului verde din Constanța. Un 
alt eveniment a fost cel desfășurat pe timpul zilei, în cadrul căruia, timp de o oră, s-a pedalat pe biciclete în 
Constanța, pentru a promova acest mijloc alternativ de deplasare, într-un oraș sufocat de mașini. 

 De asemenea nu trebuie uitate manifestări ca ”Noaptea muzeelor” și multe altele, la care acum, ne 
gândim cu nostalgie... 

 Personal, în aceasta perioadă mai dificilă pentru noi toți, am încercat să înlocuiesc aceste activități, 
la care am participat cu drag alături de elevii mei și de părinții acestora și le-am propus alte alternative, pe 
care le-au acceptat cu bucurie. 

 Astfel, pentru a sărbători Săptămâna Mondială a Spațiului Cosmic și Ziua Internațională a Mării 
Negre, am solicitat copiilor să realizeze din fructe și din legume, pe platouri/farfurii diverse personaje 
imaginare, viețuitoare sau chiar mijloace de transport, înlocuind obișnuitele machetele din materiale 
reciclabile cu aceste produse culinare, pe care le-au consumat la final cu mare plăcere. 

Pentru perioada sărbătorilor de iarnă le-am recomandat să confecționeze singuri, cu materialele pe 
care le au la dispoziție în gospodărie, tot ceea ce consideră că ar putea să le decoreze și le înveselească 
propriile locuințe, evitând astfel cumpărarea ornamentelor, felicitărilor din mall-uri. De asemenea, i-am 
încurajat să confecționeze singuri mici cadouri/surprize, pe care să le ofere celor dragi, de Crăciun. Cu mare 
plăcere am văzut fotografii și mici filmulețe create de ei sau ajutați de părinți, în timp ce le confecționau 
sau în timp ce găteau diverse prăjituri, specifice acestor minunate sărbători. 

Activitățile educative desfășurate în parteneriat urmăresc: dezvoltarea personală a copilului, dorința 
participării și a afirmării, trăirea succesului, iar finalitatea lor se exprimă în formarea capacităților de a se 
adapta permanent la situațiile reale. 

Aceste activități au un caracter interdisciplinar, oferă modalități eficiente de formare a caracterului 
copiilor, pentru că sunt factorii educativi cei mai apreciați și mai accesibili sufletelor acestora. 
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PARTENERIATUL ȘCOALA - FAMILIE 

 
PROF. ÎNV. PREȘCOLAR APARASCHIVEI ROXANA –IOANA 

ȘCOALA GIMNAZIALA MITOCU DRAGOMIRNEI 
GRADINIȚA CU PROGRAM NORMAL MITOCU DRAGOMIRNEI 

 
Când spui educație îți vin în minte o mulțime de cuvinte, importatnt este să îți dai seama care sunt 

factorii principali care participă la educația copilului tău.  
Încă de mici copiii au dreptul la educație atât în sânul familiei cât și într-o instituție abilitată în acest 

sens și anume grădinița. Acești doi factori sunt esențiali în dezvoltarea corectă, frumoasă și integrală a unui 
copil.  

Parteneriatul şcoală-familie este așadar, unul dintre cele mai importante parteneriate care prezintă 
interes atât pentru părţile direct implicate, cât şi pentru publicul larg. Familia şi şcoala sunt cei doi piloni 
de rezistenţa ai educaţiei între care se află copilul, beneficiarul direct. Familia constituie primul factor şi 
mediul natural care exercită o influenţă imensă în formarea personalităţii într-o perspectivă 
multidirecţională, iar şcoala este cel mai important factor al educaţiei sistematice şi continue. Astăzi, 
obiectivele educaţiei şi procesele educaţionale sunt atât de complexe, încât dezvoltarea armonioasă a 
copilului poate fi asigurată numai prin efortul comun şi susţinut al familiei şi şcolii 

Pentru reușita educației de calitate a copiilor acești doi factori familia și școala trebuie să se îmbine 
într-un mod plăcut, fiind necesar să existe canale de comunicație și acțiuni înre cele doua elemente. 

Dacă între cele doua componente există o colaborare foarte bună, vor dezvolta copiilor impresia că, 
deși se află în două spații diferite, ele sunt complementare. Participarea activă a părinților în viața școlară 
a copiilor se materializează printr-o mai bună autostimă a copiilor, un randament școlar mai bun, relații și 
atitudini pozitive ale părinților despre școală.  

Copii vor înțelege mai ușor că părinții îmreună cu grădinița sunt un nucleu care va contribui la 
educația lor. 

Părinții trebuie implicați încă de la grădiniță în diferite activițăți susținute alături de cei mici fiind 
îndrumați de educatoare pentru a rezulta o educație de calitate. Este o plăcere deosebită atât pentru copii, 
cât și pentru părinți să petrecă cât mai mult timp îmreună și să facă diferite lucruri. 

Părinţii şi cadrele didactice pot crea diferite parteneriate, angajându-se în activităţi comune de 
învăţare, sprijinindu-se unii pe alţii în îndeplinirea rolurilor cerute, desfăşurând proiecte de curriculum 
colaborativ, participând împreună la diverse activităţi de luare a deciziei. Rata învățării crește și se menține 
ridicată în situațiile în care părinții se implică în sprijinirea copiilor prin diverse activități acasă. 

Există mai multe forme concrete de colaborare dintre grădiniță și familie, ele se deosebesc în funcție 
de scopul urmărit și de modul de realizare: referatele prezentate în fața părinților cu anumite teme care să 
faciliteze releția grădiniță-copil-familie, participarea părinților la activități demonstrative; susținerea de 
activități extracurriculare, organizate și desfășurate împreună cu părinții (vizite la muzee, patiserii, fabrici, 
etc), participarea părinților alături de copii la diverse ateliere de lucru, organizate de cadrul didactic, 
serbările copiilor cu diferite ocazii (Crăciun, 8 Martie, Sfârșit de an școlar, etc). 

Chiar dacă locuim la ţară, părinţii sunt foarte preocupaţi ca fiecare copil să beneficieze de instrucţie 
conform posibilităţilor sale, antrenându-se şi ei în acest sens. Aceştia participă cu mult interes atât la 
realizarea obiectivului prioritar al grădiniţei adaptarea la regimul activităţii şcolare dar şi al activităţilor 
extraşcolare. 

Serbările pe care le-am organizat cu diferite ocazii au fost un bun prilej de cunoaştere și satisfacţie 
reciprocă. Chiar dacă uneori am avut emoţii în procurarea costumaţiei copiilor la unele momente artistice, 
acestea s-au rezolvat datorita interesului și preocupării părinţilor. Cu foarte multă bucurie, plăcere și cu 
dragoste pentru portul popular şi-au scos din lada de zestre, sau au procurat din diverse surse, costumele 
populare, pentru a participa la realizarea proiectelor tematice sau a serbărilor școlare. 

Exemplele de dragoste, de comportare delicată şi de respect îi fac pe copii să nutrească la rândul lor 
dragoste şi respect, faţă de fraţi şi mai târziu faţă de colegi. În teoria pedagogică, precum şi în practica 
educaţională, noţiunea de dragoste nu poate fi gândită decât împreună cu noţiunea de exigenţă. Actul 
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pedagogic fie în şcoală, fie în familie, evoluează pe cadranul dragoste – exigenţă, iubire – respect, autoritate 
– încredere. Nu teama de pedeapsă trebuie să îl determine pe copil la acţiune ci plăcerea de a îndeplini o 
sarcină, de a se bucura de aprecierea celor din jur şi de a se afirma ca personalitate, lucru mult mai ușor de 
făcut atunci când părintele îi este aproape și-l susține cu fermitate. 

În concluzie atât familia cât și grădinița contribuie în egală măsură la educația copiilor, iar pentru un 
rezultat foarte bun este necesar ca amândouă să se implice, să fie devotate copilului și să conștientizeze 
importanța lor. 
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MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNA! 

 
 PROF. APOPE CARMEN 

 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 10 BOTOȘANI 
 
 Prezentarea unor activități educative online cu scopul marcarea sărbătorilor de iarnă în mediul online. 
 
Clasa a V-a  
 
 Pentru a intra în atmosfera Crăciunului începem activitatea cu un joc de memorie: ,,Colinde”. Fiecare 

copil va roti ruleta și va continua prima strofă a colindului indicat de ruletă. Se acceseaza linkul indicat:  
 
 https://wordwall.net/resource/8673217/colinde-de-craciun  
 
Pentru ajutor în descoperirea colindelor vom accesa site-ul https://www.versuri.ro/artist/colinde-de-

craciun-_6s2.html# 
 Un elev va prezenta semnificația Crăciunului în religia ortodoxă. 
 
Crăciunul sărbătorit în România 

Întrucât țara noastră are o cultură bogată în tradiții și obiceiuri, elevii împărțiți pe echipe vor fi 
provocați să se documenteze, cum se desfășoară această sărbătoare în diverse regiuni ale țării (alese 
aleatoriu dintr-o listă ) timp de 15 minute. La finalul documentării fiecare echipă va prezenta cât mai multe 
obiceiuri și tradiții, acestea pot să fie însoțite de fotografi sau filmulețe. Astfel elevii au șansă să descopere 
obiceiurile și tradițiile din diferițe regiuni ale țarii noastre. 

  
La sfârșitul activității, fiecare copil prexizează unde ar vrea să își sărbătorească crăciunul și care 

tradiție i-a plăcut mai mult. 
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MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ 

 

PROFESOR ÎNVĂȚĂMÎNT PRIMAR ARDELEAN MARICA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ZĂRAND, JUDEȚUL ARAD 
 

 Magia sărbătorilor de iarnă începe cu luna decembrie. Aceasta anunță atât faptul că iarna își face 

apariția, dar și începutul unui șir de sărbători în care glasurile colindătorilor prind viață.  

 Sărbătorile de iarnă la români încep odată cu Sf. Nicolae, la 6 decembrie și se încheie în 24 februarie, 

cu Dragobetele, care marchează începutul primăverii și al anului agricol.  

 Tradițiile și obiceiurile românilor diferă de la o zonă la alta, dar frumusețea lor, unicitatea și ineditul 

sunt cuvinte care nu lipsesc din nici o descriere. 

 Sărbători importante în luna decembrie: 

1 decembrie – Ziua Națională a României; 

6 decembrie – Sfântul Ierarh Nicolae; 

18 decembrie – Cuviosul Daniil Sihastrul; 

25 decembrie – Crăciunul – Nașterea Domnului; 

26 decembrie – Soborul Maicii Domnului; Sfântul Nicodim de la Tismana; 

27 decembrie – Sfântul Arhidiacon Ștefan. 

 Sfintele sărbători aduc cu ele un repertoriu neasemuit de bogat în datini şi credinţe, în realizări 

artistice, muzicale, coregrafice şi nu numai. Este foarte bine ca copiii, să cunoască importanța sărbătorilor 

de iarnă, să simtă magia Nașterii Pruncului. 

Crăciunul este sărbătoarea sfântă a Nașterii Domnului, este cea care înnobilează festinul iernii. 

 Toți copiii pornesc la colindat pentru a vesti Nașterea Domnului și pentru a le ura gazdelor ca anul 

care vine să fie unul îmbelșugat.Mersul cu ,,Bună dimineața la Moș Ajun, cu ,,Steauna”, „ Plugușorul”, 

„Capra” sau „Sorcova” sunt doar câteva dintre colindele și obiceiurile românești. În schimbul urărilor de 

bine si a colindelor aceștia primesc covrigi, nuci, mere și alte bunătăți de la gazdele pe care le colindă.  

 Aceste sărbători dau un farmec aparte anotimpului friguros, aducănd bucurie, veselie, dar și trăiri 

spiritual. 
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 IMPORTANȚA ACTIVITAȚILOR EDUCATIVE 

 IN PARTENERIAT CU PARINȚII 
 

 ÎNV. ASOFRONIE DOINIȚA,  
 ȘCOALA GIMN. „GH. POPOVICI” LOZNA 

 
 Parteneriatul educaţional este forma de comunicare, cooperare şi colaborare în sprijinul copilului la 

nivelul procesului educativ. El presupune o unitate de cerinţe, opţiuni, decizii şi acţiuni educative între 
factorii educaţionali. Parteneriatul educaţional se desfăşoară împreună cu actul educaţional propriu-zis. El 
se referă la proiectarea, decizia, acţiunea şi colaborarea dintre instituţii, influenţe şi agenţi educaţionali. 
Parteneriatul educaţional, se realizează între : instituţiile educaţiei : familie, şcoală şi comunitate ;agenţii 
educaţionali: copii, părinţi, profesori, specialişti în rezolvarea unor probleme educaţionale (psihologi, 
consilieri psiho-pedagogi, terapeuţi etc.) ; membri ai comunităţii cu influenţă asupra creşterii, educării şi 
dezvoltării copilului (medici, factori de decizie, reprezentanţii bisericii, ai poliţiei etc.) ; 

 Parteneriatul educaţional se adresează în principal părinţilor şi profesorilor, şi se referă la a acţiona 
în acelaşi sens. Ceea ce hotărăşte familia, trebuie să fie în acord cu măsurile şcolare, şi ceea ce face un 
părinte, să nu fie negat de celălalt. 

 Se ştie că educaţia, ca acţiune socială organizată, presupune mai mulţi factori : familia, şcoala şi 
comunitatea. Democratizarea educaţiei face necesară deplasarea centrului de interes de pe cunoştinţe 
impuse – pe obiective, de pe programme abstracte – pe nevoile curente ale elevului, astfel încât acesta să 
fie centrul de interes al tuturor. 

 În domeniul colaborării școală-familie, punctul de plecare este cunoașterea prealabilă a părinților de 
către învățător, a familiei, a climatului familial. Activitatea educativă îmbracă și în școala noastră o 
multitudine de forme la următoarele nivele : comitetul de părinți, consiliul reprezentativ al părinților, 
vizitele la domiciliu, corespondența cu părinții, consultațiile pedagogice, implicarea părinților în activitățile 
școlii, activitățile nonformale(excursii, cercuri, serbări, aniversări, cursuri), consultații la cererea părinților.  

 Calitatea proceselor de comunicare ce se stabilesc în grupul școlar depinde de potențialul 
comunicativ al fiecăruia dintre membrii lui. Învățătorul trebuie să dețină înainte de toate, bune calități de 
mediator pentru a-i facilita procesul stabilirii unor interacțiuni directe, sincere, bazate pe încredere între 
elevi, dar și între sine și fiecare dintre elevi. 

 Învățământul primar este o treaptă importantă și responsabilă în cadrul sistemului de învățământ. El 
constituie temelia includerii copilului în activitatea asiduă și ordonată dintr-o colectivitate de semeni, care 
este mereu în schimbare și presupune competitivitate. 

 Școala îl învață pe copil să se situeze printre semeni, să se obișnuiască cu anumite cerințe și realități 
sociale. Dar educația în familie constituie prima școală a copilului, partea cea mai importantă a pregătirii 
lui pentru viața socială și productivă. Familia trebuie să fie prima instituție socială care se preocupă de 
asigurarea condițiilor necesare dezvoltării normale a copilului. Școala și familia sunt cei doi poli de 
rezistență ai educației, care contribuie prin mijloace specifice la formarea tinerilor.  

 Orice program educativ poate deveni eficient în măsura angajării părţilor componente. În acest sens, 
vin în ajutor proiectele de parteneriat educaţionale care vizează întărirea relaţiilor dintre părinţi, elevi, 
dascăl şi comunitate, creşterea gradului de implicare a tuturor factorilor educaţionali.  

 Activitatea în parteneriat are nenumărate avantaje, deoarece creează relaţii de colaborare, clarifică 
diverse probleme educative, oferă un nou cadru de dezvoltare a personalităţii elevului. Iniţierea diferitelor 
proiecte de parteneriat educaţionale sunt benefice atât pentru elevi, cât şi pentru toţi factorii implicaţi ( 
şcoală, familie, comunitate).  

 Cadrele didactice şi parinţii trebuie să lucreze împreună pentru a dezvolta o relaţie de cooperare în 
clasă. Centrul acestui parteneriat este copilul. Acest parteneriat între dascăl şi părinţi, oferă copiilor un 
model asupra felului în care adulţii cooperează pentru a crea un mediu de învaţare stimulator. Este esenţială 
implicarea activă a parinţilor încă din primul an de şcoală. Pentru realizarea unui parteneriat trebuie stabilite 
câteva forme de relaţionare necesare. Astfel, trebuie respectate cele patru condiţii de realizare ale acestui 
proces : comunicare, coordonare, cooperare şi în final, parteneriat.  
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 Învatatorii trebuie sa creeze o atmosferă deschisă prin implicarea şi încurajarea părinţilor : să vină la 
ore, să-şi împărtăşească interesele şi talentele, să pună întrebări. Pentru ca învăţătorii să fie cu adevărat 
deschişi părinţilor, ei trebuie să creadă cu adevărat în beneficiile prezenţei şi implicării celor din urmă. 

 Pentru găsirea unor soluţii la problemele educative ale familiei, părintele trebuie văzut ca un 
colaborator, ca un partener care se implică activ în aceste forme de intervenţie socio-educaţională. 
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 SERBAREA ON-LINE 

  

AUGUSTINA CHIRODEA 

 

Școala îl învață pe copil să se situeze printre semeni, să se obișnuiască cu anumite cerințe și realități 

sociale. Dar educația în familie constituie prima școală a copilului, partea cea mai importantă a pregătirii 

lui pentru viața socială și productivă.. 

Obiectivul cel mai important al colaborării dintre școală și familie în perioada școlarității mici îl 

reprezintă susținerea eforturilor copilului pentru ca acesta să dobândească primele instrumente ale muncii 

intelectuale și să obțină succesul școlar. Clasa reprezintă pentru elevi al doilea mediu de socializare, după 

familie. Aici elevul va trăi și experimenta, va învăța deprinderi sociale necesare pentru viață. 

În fiecare an, decembrie este luna în care școala este învăluită de magia Crăciunului: se aud colinde 

în sălile de clasă, se organizează evenimente caritabile, Moş Crăciun îi însoţeşte pe copii la serbare, se 

primesc şi se dăruiesc cadouri, se împodobesc brăduţi, se scriu scrisori cu emoţii şi dorinţe. La toate aceste 

activități sunt prezenți parinții. 

În acest an,decembrie este luna în care totul se desfășoară on-line. Elevii mei vor organiza on-line 

serbarea “ Magia Crăciunului”. Ne vedem zilnic în mediul online. Repetăm poeziile,cântam colindele și ne 

mai și distrăm. Totul se desfășoară cu calm și voie bună. Pentru a fi o surpriză pentru părinți, serbarea va fi 

filmată cu o zi înainte. Fiecare elev îți va decora camera pentru serbare.În ziua serbarii, părinții împreună 

cu elevii vor sta la un ceai în fața laptopului. Vom viziona și aplauda munca depusă. La final, fiecare familie 

va face o petrecere pentru Moș Crăciun. În acest mod uităm de toate problemele și ne și vedem. 

Sărbători fericite tuturor! 
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PARTENERIATUL GRĂDINIŢĂ- FAMILIE- CHEIA REUŞITEI 

PREŞCOLARILOR 
 

PROFESOR ÎN ÎNVӐTӐMÂNTUL PREŞCOLAR:  
AVRAM LAURA-MӐDӐLINA 

ŞCOALA GIMNAZIALӐ "TUDOR VLADIMIRESCU" PITESTI 
 
 Din momentul în care vin pe lume, copiii primesc educaƫie din partea familiei. Odatӑ cu înscrierea 

la grӑdiniƫa şi intrarea în colectivitate, rolul familiei nu se estompeazӑ. Copiii trebuie sӑ fructifice 
informaƫiile pe care le primesc la grӑdiniƫӑ şi sӑ le aplice în viaƫa de zi cu zi cu aportul semnificativ al 
familiei. Grădiniţa contribuie la creşterea interacƫiunii dintre copii, fiind un important mediu de socializare, 
şi le oferă acestora un mediu primitor, propice învăţării. Ȋn plus, grădiniţa oferă premisele valorificarii 
potenţialului fizic şi psihic al fiecărui copil, contribuie la dezvoltarea capacităţii de a crea o relaţie atât cu 
ceilalţi copii cât şi cu adulţii. Tot în cadrul grӑdiniƫei, copiii au ocazia sӑ îşi descopere propria identitate şi 
îsi formeze o imagine de sine pozitivă. Preşcolaritatea reprezintă piatra de temelie a personalităţii în formare 
a copilului, iar prezenţa familiei în cadrul grădiniţei va fi liantul între copil şi mediul necunoscut iniţial. 

 Dacӑ educatia s-ar opri la poarta grӑdiniƫei, eficienƫa ei ar fi minimӑ; tomai din acest motiv se impune 
realizarea unui parteneriat strâns şi real cu pӑrinƫii. Activităţile desfăşurate în parteneriat cu părinţii au drept 
scop atingerea unor obiective comune în ceea ce priveşte educaţia preşcolarilor, la acestea adaugându-se 
plăcerea de a fi alături de colegi, cu atât mai mult cu cât activităţile se desfăşoarӑ într-o atmosferă de voie 
bună, având, pe lângă valoarea social–educativă şi un efect reconfortant. 

 Este foarte importantӑ şi imaginea pe care copiii o au despre grӑdiniƫӑ. Este de datoria pӑrinƫilor să 
le prezinte copiilor grădiniţa ca un loc în care ei se pot juca împreună cu alţi copii, în care pot învăţa lucruri 
noi şi interesante. Pӑrinƫii trebuie să cunoască şi sӑ respecte programul grădiniţei şi pe educatorii copilului 
lor, să vorbească cu educatorii şi să stabilească o relaţie adecvată cu aceştia, să ofere informaţii suficiente 
educatorilor şi să ceară sfatul acestora, să participe la evenimentele din grădiniţă atunci când sunt invitaƫi 
sau ori de câte ori îşi doresc (Ziua Copilului, serbări, şezători etc.), să se ofere voluntari prin implicarea în 
activităţi şi să ceară şi membrilor comunităţii lucrul acesta, să participe la luarea unor decizii cât mai bune 
pentru grădiniţă, să discute permanent cu copilul despre ce se întâmplă în grădiniţă dar şi să creeze acasă 
un mediu bun de joc şi educaţie. 

 Obiectivele parteneriatului grӑdiniƫӑ-familie vizeazӑ formarea unor deprinderi de relaţionare şi 
comunicare între preşcolari, părinţi şi educatoare, dezvoltarea unor atitudini pozitive faţă de problemele 
educative ale preşcolarilor, dar şi eliminarea discriminărilor de orice natură, derularea unor activităţi 
specifice, pentru stimularea unor procedee de colaborare între membri, cunoaşterea individuală a copiilor, 
pentru o mai bună colaborare grădiniţă- copil, grădiniţă- familie etc. 

 Adulţii din cele două medii educative (familia şi grădiniţa) colaboreaza pentru că au un scop comun: 
asigurarea unui mediu educativ propice dezvoltării copilului. Colaborarea poate duce la învӑƫare în mai 
multe sensuri: părintele poate învăţa de la educatoare, dar şi educatoarea de la părinte şi ambii de la copil. 
O bună colaborare între grădiniţă şi familie se realizează întotdeauna pentru interesul copilului şi ajunge să 
constituie în jurul acestuia o comunitate educativă constantă. Comunitatea educativă este un mediu de 
sprijin pentru educatori şi un mediu asigurator pentru copil, ea permite dezvoltarea personală a tuturor 
membrilor ei (adulţi şi copii). Adesea atitudinea educatoarei constantă, deschisă şi relaxată îi poate ajuta pe 
părinţi să fie mai încrezători şi mai repede dornici de colaborare. 

 O relaţie de încredere şi respect reciproc în jurul copilului uşurează foarte mult munca educativă la 
care copilul participă şi cooperează. În cazul contrar, în care adulţii concurează între ei, nu se respectă şi se 
contrazic, copilul se simte în nesiguranţă, nu are încredere şi se apără, opunându-se. Aici dificultăţile 
sporesc, iar adulţii au foarte mult de lucru. Buna experienţă a copilului în mediul de grădiniţă se transmite 
mai departe în acomodarea sa la mediul şcolar. 

 În privinţa formelor concrete de colaborare dintre grădiniţă şi familie, trebuie spus că ele se 
deosebesc în funcţie de scopul urmărit şi modul concret de realizare. Un exemplu ar fi referatele prezentate 
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în faţa părinţilor cu anumite prilejuri. Există numeroase căi de implicare a familiilor în programul de 
educaţie al copiilor. Unele familii pot veni la întâlniri, altele pot trimite materiale confecţionate acasă, altele 
ar putea participa la activităţile din grădiniţă, iar altele să facă parte din comitetul de părinţi. 

În cadrul întâlnirilor individuale periodice educatoarea va analiza evoluţia dezvoltării copilului, va 
identifica care sunt domeniile de dezvoltare care necesită o diversificare a activităţilor, care sunt activităţile 
care sunt realizate cu uşurinţă acasă, modul în care copilul reacţionează la diverse activităţi propuse.  

Acolo unde spaţiul o permite se poate amenaja un colţ în care se pot afişa lucrările copiilor sau poze 
ale acestora din timpul activităţilor precum şi informaţii utile pentru educarea copiilor acasă, pliante despre 
cursuri şi concursuri pentru copii. Aici ei se pot întâlni cu alţi părinţi, pot analiza şi aprecia munca 
preşcolarilor, pot citi informaţiile expuse la avizier. De obicei acest spaţiu se poate amenaja pe holul 
grădiniţei şi poate conţine şi cărţi de specialitate despre dezvoltarea copiilor şi despre educaţia parentală pe 
care părinţii să aibă posibilitatea să le împrumute. 

Educatoarele au responsabilitatea de a programa întâlnirile de consiliere cu părinţii săptămânal pentru 
a discuta despre proiectele tematice desfăşurate şi despre alte probleme care preocupă ambele părţi. Pentru 
că aceste întruniri sunt destinate părinţilor subiectele alese trebuie să fie de interes pentru aceştia. De aceea 
este necesar ca educatoarea împreună cu familiile să descopere care aspecte îi interesează şi vor stabili data 
întâlnirii.  

Educatoarea poate să propună părinţilor un program de vizite la domiciliu, dar acestea trebuie să apară 
în plan doar după consolidarea relaţiei de încredere dintre părinte şi educator. Vizita la domiciliu este 
investită adesea cu un puternic rol evaluativ, care se adresează părintelui şi este destul de dificil să accepte 
acest lucru. Important este ca părintele să nu resimtă aceste vizite ca abuzive, ci ca modalităţi de colaborare 
partenerială, pentru a determina un răspuns cât mai adecvat nevoilor de dezvoltare ale copilului lor. 

Oricărei persoane îi place să fie apreciată, recunoscută şi să sărbătorească succesele. Reuşitele 
copiilor trebuie sărbătorite de aceea cu diferite ocazii educatoarele organizează serbări care costituie un 
prilej de cunoaştere reciprocă şi de satisfacţie reciprocă pentru realizările copiilor. Părinţii se pot implica în 
desfăşurarea repetiţiilor, în confecţionarea costumelor sau a decorului, în organizarea unor mici petreceri 
pentru copii la sfârşitul acestori serbări. 

 Legătura între grădiniţă şi familie trebuie sa fie strânsӑ, iar educatorul trebuie să cunoască foarte bine 
mediul de viaţă al copilului, pentru a putea colabora cu succes. Parteneriatul dintre grădiniţă şi familie 
organizat corect, duce la o educaţie solidă, fără pericol de eşec şcolar mai târziu. Parteneriatul grădiniţă – 
familie, acţiunile pe care aceştea le desfăşoară, continuarea de către familie a activităţilor din grădiniţă, duc 
la formarea copilului pentru viaţa de adult. 
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IMPORTANȚA ACTIVITAȚILOR EDUCATIVE IN PARTENERIAT CU 

PARINȚII 
 

PROF. INV. PRIMAR AXINTE CRISTINA 
ȘCOALA BORȘA, LICEUL TEHNOLOGIC VLADENI, IAȘI 

 
 “Educația este ceea ce rămâne dupa ce ai uitat tot ceea ce ai învățat în școală”. 
(Albert Einstein) 
  
 Cu toții știm că educația începe încă din prima zi de viață a copilului și continuă pe tot parcursul 

vieții. Astfel, educația începe acasă, părinții având cel mai important rol în transmiterea ei și se continuă, 
se aprofundează de către cadrele didctice în domeniul educațional. 

 O bună colaborare între familie și școală are ca scop dezvoltarea intelectuală, emoțională și socială 
a copiilor, în cele mai bune condiții. Uneori este dificil de păstrat o strânsă legătură cu familia, deoarece nu 
întotdeauna părinții sunt dispuși sau în caz contrar, profesorii nu sunt mereu deschiși la acest gen de 
activități. De asemenea, timpul reprezintă o mare piedică într-o astfel de colaborare, ținând cont că fiecare 
dintre participanți are un anumit program de lucru de la care nu se poate abate. 

 Familia și școala trebuie să împartă responsabilitățile în educarea copiilor, fiecare având un rol 
fundamental în dezvoltarea integrală a acestora. Dezvoltarea unui parteneriat între familie și școală are o 
importanță majoră. Scopul unui astfel de parteneriat este implicarea şi participarea reală a părinţilor în 
activităţile de la clasă şi la cele extracurriculare. 

 Cadrele didactice trebuie să colaboreze cu părinții, pentru ca efortul pe care îl realizează la clasă să 
continue și acasă. Pentru aceasta este nevoie de cunoașterea prealabilă a părinților de către învățător, a 
climatului familial. Într-o astfel de echipă constituită în jurul copilului, nimeni nu este mai presus, nimeni 
nu este mai bine pregătit şi fiecare are nevoie de celălalt. Părintele poate învăţa de la cadru didactic, dar şi 
acesta de la părinte sau ambii de la copil. 

 Între părinți și cadre didactice trebuie să existe o relație de încredere și ajutor reciproc. Participarea 
activă a părinţilor la activităţile din cadrul școlii creează copiilor sentimente de siguranţă, înţelegere, 
bucurie. Astfel de activităţi aduc bucurie în rândul copiilor şi adulţilor, dar şi plăcerea că au petrecut timp 
de calitate împreună. 

 În cadrul unui parteneriat, în funcție de scopul urmărit şi modul concret de realizare, se pot desfășura 
diverse activități. În timpul ședințelor cu părinții sau a lectoratelor se pot viziona diverse materiale, pe baza 
cărora se pot face dezbateri pe anumite teme. De asemenea, organizarea unor expoziţii cu lucrări realizate 
de către copii, prin care părinţii au posibilitatea să-şi cunoască copilul din prisma rezultatelor muncii sale. 
Participarea părinţilor la anumite activităţi demonstrative îi ajută să cunoască metodele şi procedeele 
folosite și îi îndrumă în lucrul cu copiii sau în rezolvarea temelor. Aceștia pot observa modul de comportare 
și socializare al copilului, precum şi gradul de implicare al elevului în cadrul activităţii. Alte activități 
extrașcolare mult așteptate de copii, sunt atelierele de lucru, organizate cu diferite ocazii, unde copiii 
împreună cu părinții și cadrul didactic desfășoară diverse activități: cântă, recită poezii, dansează, 
confecționează, gătesc, pe scurt, petrec timp prețios împreună. De asemenea, excursiile, drumețiile sau 
serbările școlare sunt activități prin care putem păstra o strânsă legătura cu părinții, făcându-i parteneri 
activi în procesul de educare și formare al copiilor. 
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 Așadar, dacă reușim să implicăm familia, încă de la început, în programe educative, ea va percepe 
corect importanţa colaborarii cu școala şi beneficiile acestei colaborări, iar implicarea sa în activitatea 
școlară va fi conștientă, interesantă şi reciproc avantajoasă. 

 Astfel de activităţi pot îmbunătăţi considerabil legătura dintre şcoală și familie, iar părinţii vor avea 
un interes mai mare vizavi de școală. Copiii vor petrece timp de calitate cu părinții, iar aceștia își vor aminti 
cu drag și vor retrăi clipe frumoase din perioada copilăriei. Activităţile extraşcolare, sunt atractive la orice 
vârstă și produc bucurie, stârnesc interes și facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită timp, 
efort și implicare din partea partenerilor. 

 Așadar, în procesul de educare al copilului este necesar să existe o strânsă colaborare între familie și 
școală, în vederea realizării unui climat propice absolut necesar elevului pentru o bună dezvoltare și formare 
armonioasă. 
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"MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ! TRADIȚII ȘI OBICEIURI" 

IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE ÎN PARTENERIAT CU 
PĂRINȚII 

 
PROFESOR DE JUDO CLUB SPORTIV ȘCOLAR UNIREA IAȘI  

IOANA BABIUC 
 
Prin implicarea părinților în activitățile școlare și extrașcolare se descoperă noi modalități de educare 

a copiilor bazate pe colaborare și comunicare. Cei doi factori au un scop comun și anume educarea și 
formarea copilului pentru viață. 

Obiectivul cel mai important al colaborării dintre școală și familie în perioada școlarității mici îl 
reprezintă susținerea eforturilor copilului pentru ca acesta să obțină succesul școlar. 

Parteneriatul școala – familie are o importanță deosebită în dezvoltarea fizică și psihică a școlarilor, 
în educația lor. Acesta se impune a fi realizat încă de la vârsta înscrierii la şcoală, întrucât avantajele sunt 
divese şi constructive în egală măsură pentru părinţi şi şcolari cât şi pentru cadrele didactice. Familia în 
speță părinţii trebuie să cunoască mediul în care copiii lor învaţă, acţionează, interacționează, se joacă cât 
şi comportamentul acestora, pentru a se putea înlătura eventualele probleme care vor apărea. Cu cât cunosc 
mai bine activitatea desfășurată în școală de copiii lor cu atât și siguranța că școlarii au parte de cea mai 
bună educație survine încă de la început. 

Modalitățile de colaborare între școală-familie sunt multiple iar disponibilitatea celor din urmă trebuie 
a fi stimulată. Dintre acestea enumăr următoarele: vizitarea școlii, comitetul de părinți, asociația de părinți, 
avizierul grupei, serbările, activitățile demonstrative, activitățile extrașcolare. 

Vizitarea unității de învățământ constituie un prim pas în cunoașterea mediului educațional în care 
preșcolarii își vor petrece o bună parte din zi. Aceasta se poate realiza fie individual, fie în cadru organizat 
precum Ziua porților deschise unde vor observa sălile de grupa, cadrele didactice, dar și câte ceva din 
programul grupei. 

Întrunirile părinţilor fie în cadrul ședințelor cu părinții, a comitetelor de părinți sau asociațiilor de 
părinți sunt un prilej de cunoaștere, de informare, de participare la planificarea și rezolvarea diferitelor 
probleme organizatorice. Cadrul didactic solicită acestora și îi încurajează să participe activ în planificarea 
activităților extrașcolare cât și să-și ofere serviciile în cazul în care au posibilitatea de a ajuta in diferite 
aspecte. 

Motivul realizării acestui parteneriat este necesitatea menţinerii unităţii de cerinţe în educaţia 
copilului, necesitatea realizării unei legături reale între şcoală şi familie ca parteneri egali în educaţia 
copilului. Scopul acestui parteneriat este implicarea şi participarea reală a părinţilor în activităţile la clasă 
şi la cele extracurriculare. 

Ca obiective majore ale acestui parteneriat aş aminti: formarea părinţilor în spiritul ideii de parteneri 
egali în educaţia copiilor; convingerea părinţilor pentru a investi în dezvoltarea personală a copilului şi a 
grupului în ansamblu; implicarea părintilor în atragerea de resurse (financiare sau materiale) necesare unei 
bune desfăşurări a actului educaţional; creearea unui mediu educativ pozitiv, favorabil, adecvat pentru o 
stimulare continuuă a învătarii spontane a copilului; achizitionarea de către părinţi a unor informaţii şi 
cunoştiinţe pe care să le folosească în educarea propriilor copii; implicarea părinţilor în atragerea şi găsirea 
de resurse materiale şi financiare necesare derulării serbării de Crăciun, de sfârşit de an şcolar, organizării 
de excursii şcolare. 
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Învățământul primar este o treaptă importantă și responsabilă în cadrul sistemului de învățământ. El 
constituie temelia includerii copilului în activitatea asiduă și ordonată dintr-o colectivitate de semeni, care 
este mereu în schimbare și presupune competitivitate. 

Școala îl învață pe copil să se situeze printre semeni, să se obișnuiască cu anumite cerințe și realități 
sociale. Dar educația în familie constituie prima școală a copilului, partea cea mai importantă a pregătirii 
lui pentru viața socială și productivă. Familia trebuie să fie prima instituție socială care se preocupă de 
asigurarea condițiilor necesare dezvoltării normale a copilului.  

Școala și familia sunt cei doi poli de rezistență ai educației, care contribuie prin mijloace specifice la 
formarea tinerilor. Odată cu intrarea în școală, copilul trăiește în două lumi diferite: una a familiei, colorată 
încă de afectivitatea primei copilării, cealaltă, a școlii, încărcată de noi exigențe și de promisiunile 
viitorului, la fel de importante. Dacă aceste medii educaționale se completează și se susțin, ele asigură într-
o mare măsură buna integrare a copilului în activitatea școlară și, pe plan mai general, în viața socială. 
Obiectivul cel mai important al colaborării dintre școală și familie în perioada școlarității mici îl reprezintă 
susținerea eforturilor copilului pentru ca acesta să dobândească primele instrumente ale muncii intelectuale 
și să obțină succesul școlar. Clasa reprezintă pentru elevi al doilea mediu de socializare, după familie.  

Întâlnirile colective cu părinții reprezintă cea mai “profitabilă”și democratică formă de colaborare a 
învățătorului cu familiile elevilor săi. Pentru învățător înseamnă un cadru de manifestare și de perfecționare 
a calităților sale manageriale, un moment optim de conștientizare și de mobilizare a părinților într-un 
parteneriat real, prilej de a învăța și el din experiența părinților. Pentru părinți, adunările colective reprezintă 
tot atâtea prilejuri de autoevaluare și de sporire a competențelor educative, de informare pedagogică avizată, 
decide înțelegerea complexității fenomenului instructiv-educativ și a poziției pe care o ocupă în acest 
proces. 

În activitatea pe care o desfășurăm, am pornit întotdeauna de la „punctele forte”ale elevilor și cele ale 
noastre ca profesor, cum ar fi: ce știe elevul, ce poate să facă, ce îi este îngăduit să realizeze, spre ce are 
înclinații, de ce abilități didactice dispune. 

Apoi am avut în vedere ”punctele slabe” pe care vrem să le îndreptăm (ce nu știe elevul, ce n-a înțeles, 
ce nu poate să facă, ce nu ne este îngăduit nouă ca profesori să facem). Este necesară o bună cunoaștere a 
elevilor și totodată o bună cunoaștere a forțelor proprii. Folosirea metodelor interactive (discuțiile colective, 
interpretarea de roluri, rezolvarea în grup a unor probleme, efectuarea de experiențe) asigură condițiile 
oportune elevilor să se afirme atât individual, cât și în echipă. 

 

 
 
Este o oportunitate pentru părinţi de a cunoaşte propriul copil în alte situaţii decât cele de acasă, de a 

cunoaşte grupul din care face parte copilul, de a se simţi bine alături de propriul copil, de a înţelege mai 
bine caracteristicile vârstei fiului/fiicei, de a relaţiona cu ceilalţi părinţi din grup şi de a găsi puncte comune, 
de a relaţiona cu profesorii care însoţesc copiii. Este o ocazie de a cunoaşte viaţa şcolii. 

Serbările şcolare – reprezintă evenimente de o importanţă deosebită în activitatea elevilor şi în viaţa 
familiilor acestora-atât din punct de vedere afectiv, cât şi cognitiv, dând ocazia elevilor de a prezenta, într-
o manieră personală şi originală, tot ce au învăţat pe parcursul unui semestru sau an şcolar.  

Acest tip de activităţi extracurriculare au reprezentat întotdeauna un prilej de manifestare inedită al 
talentului nativ al copilului. Este o ocazie în care copilul îşi poate pune în valoare  inteligenţa dominantă 
descoperită şi valorificată de cadrul didactic. De multe ori familia este surprinsă de potenţialul propriului 
copil. 
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IMPORTANȚA ACTIVITAȚILOR EDUCATIVE IN PARTENERIAT CU 

PARINȚII 
 

PROF.INV.PREȘCOLAR: BABU-JITARU MARIA SIDONIA 
G.P.P. BAIA DE FIER, GORJ 

 
 Colaborarea familiei cu școala/grădinița dezvoltă copiilor impresia că, deși se află în două spații 

diferite, ele sunt complementare. Participarea activă a părinților în viața școlară a copiilor se materializează 
printr-o mai bună autostimă a copiilor, un randament școlar mai bun, relații și atitudini pozitive ale părinților 
despre școală. 

 Între familie și școală trebuie să existe o comunicare foarte strânsă. Dacă un profesor vrea să educe, 
trebuie să colaboreze cu părinții, pentru ca efortul pe care îl realizează la clasă să aibă continuitate și în 
restul zilei. 

 Printre obiectivele principale ale colaborării dintre instituţiile educative şi familie putem aminti:  
*înlăturarea factorilor perturbatori în cadrul comunicării grădiniţă - şcoală –familie;  
*creşterea gradului de implicare a părinţilor în toate activităţile şcolare şi extraşcolare;  
* schimbarea mentalităţii neadecvate a unor părinţi faţă de grădiniţă / şcoală;  
*cunoaşterea de către părinţi a posibilităţilor şi nevoilor psiho-fizice ale copiilor;  
* învăţarea unor deprinderi şi tehnici de muncă intelectulală sub formă de activităţi comune elevi – 

părinţi – cadre didactice. 
 În societatea noastră, educația familiară și școlară joacă un rol foarte important în achiziția de 

cunoștințe și comportamente ale copilului, de aceea ambii trebuie să aibă responsabilități și roluri 
complementare. O bună interacțiune între școală și familie, oferă copilului o imagine de apropiere între 
persoanele care se ocupă de el, astfel, acesta se simte familiar și în siguranță în cadrul școlii. 

Serbările şcolare reprezintă evenimente de o importanţă deosebită în activitatea elevilor şi în viaţa 
familiilor acestora-atât din punct de vedere afectiv, cât şi cognitiv, dând ocazia elevilor de a prezenta, într-
o manieră personală şi originală, tot ce au învăţat pe parcursul unui semestru sau an şcolar. Acest tip de 
activităţi extracurriculare au reprezentat întotdeauna un prilej de manifestare inedită al talentului nativ al 
copilului. Este o ocazie în care copilul îşi poate pune în valoare inteligenţa dominantă descoperită şi 
valorificată de cadrul didactic. De multe ori familia este surprinsă de potenţialul propriului copil. 

Cântecul, dansul, recitarea de poezii sau interpretarea unor piese de teatru reprezintă câteva dintre 
formele de manifestare prin care copilul îşi satisface nevoia de afirmare de joc, căpătând încredere în 
propriul potenţial artistic şi cognitiv. De aceea o sărbătoare şcolară reprezintă un mijloc eficient de educare, 
de influenţare formativă a copiilor, de sudare a colectivului, de asigurare a unor contexte educaţionale în 
care relaţionările se produc în condiţii inedite, de încurajare a talentului, de dezvoltare a aptitudinilor şi de 
stimulare a copiilor timizi sau mai puţin talentaţi. Este foarte indicat ca pe parcursul serbării să iniţiem 
momente interactive părinţi-copii: jocuri, scenete, recitare, dansuri populare, cântece pe care părinţii fie le 
cunosc, fie le învaţă împreună cu copiii. Toate acestea contribuie la sudarea relaţiilor dintre copii şi părinţi, 
atmosfera să fie mai caldă, de sărbătoare a tuturor vârstelor. 

 
 
 
 
 

78



 
COMUNICAREA CU PARINȚII, UN PARTENERIAT DE SUCCES 

 
PROF. BACA ALINA-MIHAELA,  

LICEUL TEORETIC „CARMEN SYLVA”, EFORIE-SUD 
 
 Cadrul didactic trebuie să conducă cu maximum de eficiență relațiile cu părinții, transformându-i în 

aliați și colaboratori. A fi un părinte ce participă la educația școlară a copilului nu înseamnă doar a verifica 
notele și a participa la ședințele cu părinții! 

 Părinții trebuie să cunoască mediul în care copilul învață, acționează, interacționează. Trebuie 
implicați în activitățile extrașcolare, să participe activ alături de cadrele didactice și elevi. Astfel, adulții 
trăiesc emoții pozitive și oferă modele de comportament, familiarizându-i cu tradițiile și obiceiurile 
populare, evenimente istorice. Pot participa la confecționarea diferitelor obiecte, realizarea unor produse 
specifice, pentru târgul de toamnă sau târgul de Crăciun, organizarea unor concursuri, stimulând încrederea 
în sine a copilului dar și lucrul în echipă. 

 Atât cadrele didactice, cât și părinții au un scop comun și anume, educarea și formarea copilului 
pentru viață.  

 Parteneriatul cadre didactice – părinți duce la coeziunea grupului dedicat activităților extrașcolare. 
Coeziunea grupului se exprimă în existența unui sentiment de apartenență, a unor relații lipsite de discordii 
fundamentale și va da eficiență, capacitate mărită de a lucra sub stres. Existența coeziunii unui grup are 
efecte psihologice puternice asupra membrilor grupului. 

 

 
 
 Imaginile de mai sus sunt grăitoare pentru parteneriatele cu părinții.  
 Într-o atmosferă de sărbătoare, cu emoție în suflet, Ziua Naţională a României a fost marcată de către 

elevii Liceului Teoretic „Carmen Sylva “, în parteneriat cu părinții, în decembrie 2019, printr-o manifestare 
cultural-artististică și prin derularea unui flashmob.  

 Cadrele didactice, elevii și părinții au întreținut marea idee a unirii tuturor românilor, au sărbătorit, 
au simțit românește și au rememorat momentele cheie ale Marii Uniri. O elevă de la ciclul primar a cântat 
alături de mama sa, demonstrând rolul familiei în păstrarea tradițiilor. În acest an, am sărbătorit on-line 
Ziua Națională. Sub denumirea de Drag de România mea, părinți și elevi au desenat, au recitat sau au 
cântat.  

 Târgurile de toamnă sau de Crăciun din vremurile în care socializam în mod direct, se desfășurau 
numai cu ajutorul părinților. În costume populare sau lângă Moș Crăciun și pomul împodobit, înconjurați 
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de produse tradiționale, cadrele didactice și părinții încurajau elevii să se exprime prin poezie, cântec sau 
dans.  

 În decembrie 2020, serbarea dedicată Crăciunului se va desfășura prin comunicarea cu elevii și 
părinții acestora, on-line.  

 Într-un an cu totul diferit, în care școala s-a mutat pe platforme on-line și serbările sunt altfel. Elevii 
vor cânta în fața camerei. Părinții vor fi alături de copiii lor, îi vor susține și vor cânta împreună cu ei. Pe 
baza parteneriatului, prin intermediul expozițiilor virtuale, poveștilor de lângă brad, colindelor, noi, cadrele 
didactice vom fi invitate în casele elevilor noștri, să sărbătorim împreună Magia Crăciunului.  

 Obsevăm cum comunicarea cu părinții se transpune într-un parteneriat de succes, beneficiarii direcți 
fiind în primul rând elevii.  

 Prin implicarea părinților în activitățile extrașcolare se descoperă noi modalități de educare a copiilor, 
bazate pe colaborare și comunicare. 
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IMPORTANȚA ACTIVITAȚILOR EDUCATIVE  

IN PARTENERIAT CU PARINȚII 
 

PROF. ÎN. ÎNV. PREȘCOLAR BĂEȚICA ALEXANDRA GEANINA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,NEDA MARINESCU,,-GRĂDINILE, JUD. OLT 

 
 Educația este un proces împărțit între părinți și profesori, al cărui obiectiv este formarea integrală a 

copiilor. Pentru a duce la bun sfârșit o educație integrală este necesar să existe canale de comunicație și 
acțiuni ale familiei cu școala, doar așa se produce dezvoltarea intelectuală, emoțională și socială a copiilor, 
în cele mai bune condiții.Colaborarea familiei cu școala/grădinița dezvoltă copiilor impresia că, deși se află 
în două spații diferite, ele sunt complementare. Participarea activă a părinților în viața școlară a copiilor se 
materializează printr-o mai bună autostimă a copiilor, un randament școlar mai bun, relații și atitudini 
pozitive ale părinților despre școală. Familia și școala trebuie să împartă responsabilitățile în educarea 
copiilor.Ambii au un rol fundamental în dezvoltarea integrală a copilului. Colaborarea familiei cu 
grădinița/școala are o importanță majoră, cu efecte pozitive asupra elevilor, părinților, profesorilor, școlii 
și comunității. Între familie și școală trebuie să existe o comunicare foarte strânsă. Dacă un profesor vrea 
să educe, trebuie să colaboreze cu părinții, pentru ca efortul pe care îl realizează la clasă să aibă continuitate 
și în restul zilei. Atât școala cât și familia sunt responsabile de: *Transmiterea de norme, valori și obiceiuri; 
*Dezvoltarea autonomiei copilului; *Transmiterea de cunoștințe (deși acest proces are loc în școală, familia 
transmite copilului modalități de învățare, completează cunoștințele și dezvoltă dragostea pentru lectură); 
*Învățarea responsabilităților (implică acceptarea normelor de comportament, de ordine, curățenie, mici 
responsabilități familiare și școlare). În societatea noastră, educația familiară și școlară joacă un rol foarte 
important în achiziția de cunoștințe și comportamente ale copilului, de aceea ambii trebuie să aibă 
responsabilități și roluri complementare. O bună interacțiune între școală și familie, oferă copilului o 
imagine de apropiere între persoanele care se ocupă de el, astfel, acesta se simte familiar și în siguranță în 
cadrul școlii. Fiecare relație familie-profesor este unică și originală, de aceea trebuie să fie individualizată 
și bazată pe încredere și cunoaștere reciprocă. Există mai multe forme concrete de colaborare dintre 
grădiniță și familie, ele se deosebesc în funcție de scopul urmărit și de modul de realizare:  

*Referatele prezentate în fața părinților cu anumite prilejuri, cu teme pe bază de fapte și date concrete 
(ex.”Influența familiei asupra personalității copilului);  

*Organizarea unor expoziții cu lucrări executate de copii;  
*Participarea părinților la activități demonstrative; 
 *Convorbirile cu familia (pot avea loc spontan sau organizat, din inițiativa educatoarei/profesorului 

sau a părinților);  
*Consultări individuale;  
*Vizitele-constituie o altă formă de colaborare. Includem aici ambele variante, vizitarea familiei de 

către cadrul didactic și vizitarea unității de învățământ de către părinți;  
*Organizarea de activități extracurriculare, organizate și desfășurate împreună cu părinții (vizite la 

muzee, patiserii, fabrici, etc);  
*Participarea părinților alături de copii la diverse ateliere de lucru, organizate de cadrul didactic;  
*Serbările copiilor cu diferite ocazii (Crăciun, 8 Martie, Sfârșit de an școlar, etc).  
În concluzie, familia și școala sunt cele care influențează dezvoltarea individului și procesul educativ, 

de aceea este foarte importantă colaborarea tuturor celor care intervin în procesul de dezvoltare și formare 
al copilului. 
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IMPORTANȚA ACTIVITAȚILOR EDUCATIVE IN PARTENERIAT CU 

PARINȚII 
 

 PROFESOR - BAILE ELENA IONELA 
 COLEGIUL AGRICOL D. P. BARCIANU SIBIU 

 
Parteneriatul în familie pe fondul schimbărilor socioeconomice multiple după integrarea în Uniunea 

Europeană, relația școală familie reprezintă un subiect des abordat în literatura de specialitate. Dacă nu de 
mult acest parteneriat cu familia a fost dezvoltat unilateral fiind considerat responsabilitatea școlii acest 
lucru se impune și pe baza documentelor recent emise în cadrul Consiliului Europei. În cadrul relației de 
colaborare școală familie accentul este plasat pe încheierea unui angajament mutual clar stabilit între părinți 
și profesor. Această formă de contract se constituie între cele două părți ca un sistem de obligații reciproce 
în colaborarea părinților cu profesorii pentru implicarea acestora în activități extrașcolare sub aspect 
educațional cultural. 

 Se știe că familia este primul factor educativ în viața copilului și având în vedere influența 
socioeducațională puternică a familiei și a școlii. În general îi revine dificila sarcină de a îndruma și consilia 
familia elevului pentru ca aceasta să contribuie și la formarea armonioasă și eficientă a copilului. Elevul 
petrece cea mai mare parte din timpul dezvoltării sale intelectuale morale și profesionale intru-un cadru 
instituționalizat școala. Școala are datoria de a manifesta o atitudine pedagogică pozitivă și constructivă în 
diverse cadre de manifestare față de familie care este capabilă să reacționeze și să contribuie la dezvoltarea 
societății. Scopul general al parteneriatului cu părinții este asigurarea caracterului pozitiv și a corelației 
influențelor educative ale tuturor factorilor implicați în acest context pentru a transforma familie întru-un 
partener al școlii. Fiecare unitate școlară trebuie sa elaboreze strategii orientate către îmbunătățirea relațiilor 
dintre școală și familie. 

Calitatea acestui tip de parteneriat este dependent de mai mulți factori: 
• Necesitatea de colaborare a părinților sau de stimulare a acestei nevoi de către cadrele didactice; 
•  Nivelul de responsabilitate, disponibilitatea și competență cu care educatorii se angajează în 

dezvoltarea acestui tip de parteneriat;  
•  Consistența activităților propuse extrașcolare și în timpul anului școlar ; 
•  Dezvoltarea competențelor de parteneriat din prespectiva utilității eficienței și funcționalității. 
Implicarea părinților în educația copiilor aduce beneficii tuturor factorilor implicați: familie, școală, 

elev și unitate. 
 Meseria de părinte presupune cel puțin un rol dublu în dezvoltarea copiilor. Modelarea unui 

comportament acasă, crearea unui mediu de încredere, respect și suport este primul pas în crearea unui 
mediu propice care sprijină învățarea atât în clasă cât și în activitățile extrașcolare. 

Părintele este obligat să dezvolte copilului o atitudine pozitivă atât față de școală, învățare și încredere 
în potențialul lui. 

 Importanța participarii la creșterea unui copil atât a familiei căt și a profesorului ,parteneriatului 
dintre profesor și părinte este reglementat de direcțiile de acțiune gen creștere, dezvoltare, educare, integrare 
în colectiv, societate, colaborarea cu diverse organizații și societăți în care activitatea propusă în mod 
formal, informații nonformal se îmbină de cele mai multe ori, se manifestă ca o relație umană durabilă. 

Una din verigile importante ale dezvoltării unui om reprezintă colaborarea școli cu familia. 
Modalitățile în care îi activăm pe părinți reprezintă direcția în care trebuie să derulăm orice acțiune 
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educativă. Principalele activități vor ține cont de participarea interactivă a elevilor cu părinții, școala și cu 
mediul de afaceri.  

Colaborarea cu familia se poate concretiza în mai multe forme de colaborare: 
• Comitetul de părinți. 
•  Adunările cu părinții. 
• Sesiuni de formare sau perfecționare. 
• Vizite ale părinților în școală . 
•  Consultațiile pedagogice individuale sau colective. 
•  Întâlniri tematice de specialitate. 
•  Implicarea părinților în activități extrașcolare. 
•  Colaborarea în activități gospodărești. 
• Serbări, excursii, expoziții, concursuri, olimpiade. 
• Sărbătorirea în comun a unor evenimente deosebite.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliografie: 
* Constantin Cucoș- Psihopedagogie pentru examenele de definitivare și grade didactice, Editura 

Polirom, Iași, 2009 
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ŞCOALĂ - FAMILIE - UN PARTENERIAT REAL ÎN BENEFICIUL 

COPILULUI 
 

 PROF. ÎNV. PRIMAR BALACI FLORINA – TINCUȚA 
 LICEUL DE INFORMATICA ,,TIBERIU POPOVICIU”, CLUJ-NAPOCA 

 
 Educaţia, definită în termeni foarte generali, este un proces al cărui scop esenţial este de a uşura o 

anumită modificare de comportament. Părinţii sunt primii profesori ai copilului, ei începând educarea lui 
în mediul familial. De cele mai multe ori, comportamentul parental este inspirat din propria experienţă de 
viaţă a acestora, astfel perpetuând atât aspecte pozitive cât şi negative, pe parcursul mai multor generaţii. 
Împreună cu părinţii, şcoala îşi are rolul bine stabilit, intervenind în dezvoltarea primară a copilului. În acest 
context, educarea părinţilor după principii ştiinţifice de psihopedagogie devine o necesitate.  

 Copilul din ziua de azi simte nevoia de adulţi disponibili pentru a-i respecta ritmul de viaţă, de adulţi 
care să participe la jocurile sale şi care să-i transmită zilei de mâine un om care nu poate proveni dintr-un 
sistem de învățământ clasic şi dintr-o familie care nu-şi asumă toate rolurile. Informarea şi formarea 
părinţilor în ceea ce priveşte şcolaritatea copilului presupune, ca fiecare părinte să cunoască: obligaţiile 
legale privind educaţia copilului, importanţa atitudinii lui pentru reuşita şcolară a copilului, metodele de 
colaborare cu şcoala. În acest scop este necesar un dialog între profesori şi părinţi; profesorii trebuie să 
primească o pregătire în materie de relaţie cu părinţii, iar competenţa lor în această materie trebuie 
considerată ca o aptitudine profesională; părinţii trebuie să fie pregătiţi pentru a juca rolul lor educativ în 
cooperare cu profesorii; şcolile trebuie să asigure părinţilor asistenţa necesară. 

 Învățământul primar este o treaptă importantă și responsabilă în cadrul sistemului de învățământ. El 
constituie temelia includerii copilului în activitatea asiduă și ordonată dintr-o colectivitate de semeni, care 
este mereu în schimbare și presupune competitivitate. 

Școala îl învață pe copil să se situeze printre semeni, să se obișnuiască cu anumite cerințe și realități 
sociale. Dar educația în familie constituie prima școală a copilului, partea cea mai importantă a pregătirii 
lui pentru viața socială și productivă. Familia trebuie să fie prima instituție socială care se preocupă de 
asigurarea condițiilor necesare dezvoltării normale a copilului. Școala și familia sunt cei doi poli de 
rezistență ai educației, care contribuie prin mijloace specifice la formarea tinerilor. 

Odată cu intrarea în școală, copilul trăiește în două lumi diferite: una a familiei, colorată încă de 
afectivitatea primei copilării, cealaltă, a școlii, încărcată de noi exigențe și de promisiunile viitorului, la fel 
de importante. Dacă aceste medii educaționale se completează și se susțin, ele asigură într-o mare măsură 
buna integrare a copilului în activitatea școlară și, pe plan mai general, în viața socială. 

Obiectivul cel mai important al colaborării dintre școală și familie în perioada școlarității mici îl 
reprezintă susținerea eforturilor copilului pentru ca acesta să dobândească primele instrumente ale muncii 
intelectuale și să obțină succesul școlar. Clasa reprezintă pentru elevi al doilea mediu de socializare, după 
familie. Aici elevul va trăi și experimenta, va învăța deprinderi sociale necesare pentru viață. 

 În activitatea pe care o desfășurăm, e de preferat să pornim întotdeauna de la „punctele forte”ale 
elevilor și cele ale noastre ca învățători, cum ar fi: ce știe elevul, ce poate să facă, ce îi este îngăduit să 
realizeze, spre ce are înclinații, de ce abilități didactice dispune. 

E indicat să avem în vedere ”punctele slabe” pe care vrem să le îndreptăm (ce nu știe elevul, ce n-a 
înțeles, ce nu poate să facă, ce nu ne este îngăduit nouă ca învățători să facem). Este necesară o bună 
cunoaștere a elevilor și totodată o bună cunoaștere a forțelor proprii. Folosirea metodelor interactive ( 
discuțiile colective, interpretarea de roluri, rezolvarea în grup a unor probleme, efectuarea de experiențe) 
asigură condițiile oportune elevilor să se afirme atât individual, cât și în echipă. 

Am ajutat elevii să treacă peste rețineri, să-și exprime în mod deschis opiniile personale, să vorbească 
despre evenimentele la care participă, despre calitățile și defectele lor. Elevii au dobândit nu numai curajul 
exprimării unor opinii, ci și respectul pentru părerile colegilor, ale părinților, pentru adevăr. În felul acesta 
am pus fiecare elev în situația de a-și exercita, în clasă, principalele însușiri care-i definesc personalitatea, 
făcându-i participanți activi, dar și colaboratori, parteneri ai noștri în ducerea la bun sfârșit a tuturor 
activităților. 
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 Calitatea proceselor de comunicare ce se stabilesc în grupul școlar depinde de potențialul comunicativ al 
fiecăruia dintre membrii lui. Educatorul trebuie să dețină înainte de toate, bune calități de mediator pentru 
a-i facilita procesul stabilirii unor interacțiuni directe, sincere, bazate pe încredere între elevi, dar și între 
sine și fiecare dintre elevi. 

În domeniul colaborării școală-familie, punctul de plecare este cunoașterea prealabilă a părinților de 
către învățător, a familiei, a climatului familial. Activitatea educativă îmbracă o multitudine de forme la 
următoarele nivele: comitetul de părinți, consiliul reprezentativ al părinților, corespondența cu părinții, 
consultațiile pedagogice, implicarea părinților în activitățile școlii, activitățile nonformale(excursii, cercuri, 
serbări, aniversări, cursuri), consultații la cererea părinților.  

 Serbările şcolare reprezintă evenimente de o importanţă deosebită în activitatea elevilor şi în viaţa 
familiilor acestora-atât din punct de vedere afectiv, cât şi cognitiv, dând ocazia elevilor de a prezenta, într-
o manieră personală şi originală, tot ce au învăţat pe parcursul unui semestru sau an şcolar. Acest tip de 
activităţi extracurriculare au reprezentat întotdeauna un prilej de manifestare inedită al talentului nativ al 
copilului. Este o ocazie în care copilul îşi poate pune în valoare inteligenţa dominantă descoperită şi 
valorificată de cadrul didactic. De multe ori familia este surprinsă de potenţialul propriului copil. 

Cântecul, dansul, recitarea de poezii sau interpretarea unor piese de teatru reprezintă câteva dintre 
formele de manifestare prin care copilul îşi satisface nevoia de afirmare de joc, căpătând încredere în 
propriul potenţial artistic şi cognitiv. De aceea o sărbătoare şcolară reprezintă un mijloc eficient de educare, 
de influenţare formativă a copiilor, de sudare a colectivului, de asigurare a unor contexte educaţionale în 
care relaţionările se produc în condiţii inedite, de încurajare a talentului, de dezvoltare a aptitudinilor şi de 
stimulare a copiilor timizi sau mai puţin talentaţi. Este foarte indicat ca pe parcursul serbării să iniţiem 
momente interactive părinţi-copii : jocuri, scenete, recitare, dansuri populare, cântece pe care părinţii fie le 
cunosc, fie le învaţă împreună cu copiii. Toate acestea contribuie la sudarea relaţiilor dintre copii şi părinţi, 
atmosfera să fie mai caldă, de sărbătoare a tuturor vârstelor. 

 Cooperarea profesor-părinte în beneficiul elevului vine în completarea participării părinţilor la 
gestiunea şcolii. Ca responsabili legali ai educaţiei copiilor lor ei au responsabilitatea de a influenţa natura 
acestei educaţii; modelele participative pot ajuta la coordonarea eforturilor educative şi la orientarea 
adaptării şcolii la schimbările din societate; influenţarea pe plan local asupra rezolvării problemelor şi luării 
deciziilor. Cu alte cuvinte participarea poate stimula iniţiativele si inovaţiile. 

 Un real PARTENERIAT între ŞCOALĂ şi FAMILIE este relaţia activă, de implicare şi de o parte 
şi de cealaltă, este bucuria şi tristeţea, este succesul şi eşecul, este zbaterea şi rezultatul din care beneficiarul 
este COPILUL. 
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IMPORTANȚA ACTIVITAȚILOR EDUCATIVE IN PARTENERIAT CU 

PARINȚII  
  

 PROF. BALAȘA MARINELA CRISTINA 
ȘCOALA GIMNAZIALA „BARBU IONESCU” URZICUȚA 

  
 Educația este un proces împărțit între părinți și profesori, al cărui obiectiv este formarea integrală a 

copiilor.  
 Pentru a duce la bun sfârșit o educație integrală este necesar să existe canale de comunicație și acțiuni 

ale familiei cu școala, doar așa se produce dezvoltarea intelectuală, emoțională și socială a copiilor, în cele 
mai bune condiții.Colaborarea familiei cu școala/grădinița dezvoltă copiilor impresia că, deși se află în două 
spații diferite, ele sunt complementare. Participarea activă a părinților în viața școlară a copiilor se 
materializează printr-o mai bună autostimă a copiilor, un randament școlar mai bun, relații și atitudini 
pozitive ale părinților despre școală.  

 Familia și școala trebuie să împartă responsabilitățile în educarea copiilor. Ambii au un rol 
fundamental în dezvoltarea integrală a copilului. Colaborarea familiei cu grădinița/școala are o importanță 
majoră, cu efecte pozitive asupra elevilor, părinților, profesorilor, școlii și comunității.  

 Între familie și școală trebuie să existe o comunicare foarte strânsă. Dacă un profesor vrea să educe, 
trebuie să colaboreze cu părinții, pentru ca efortul pe care îl realizează la clasă să aibă continuitate și în 
restul zilei.  

 Atât școala cât și familia sunt responsabile de:  
*Transmiterea de norme, valori și obiceiuri;  
*Dezvoltarea autonomiei copilului;  
*Transmiterea de cunoștințe (deși acest proces are loc în școală, familia transmite copilului modalități 

de învățare, completează cunoștințele și dezvoltă dragostea pentru lectură);  
*Învățarea responsabilităților (implică acceptarea normelor de comportament, de ordine, curățenie, 

mici responsabilități familiare și școlare).  
 În societatea noastră, educația familiară și școlară joacă un rol foarte important în achiziția de 

cunoștințe și comportamente ale copilului, de aceea ambii trebuie să aibă responsabilități și roluri 
complementare. O bună interacțiune între școală și familie, oferă copilului o imagine de apropiere între 
persoanele care se ocupă de el, astfel, acesta se simte familiar și în siguranță în cadrul școlii.  

 Fiecare relație familie-profesor este unică și originală, de aceea trebuie să fie individualizată și bazată 
pe încredere și cunoaștere reciprocă.  

 Există mai multe forme concrete de colaborare dintre grădiniță și familie, ele se deosebesc în funcție 
de scopul urmărit și de modul de realizare:  

*Referatele prezentate în fața părinților cu anumite prilejuri, cu teme pe bază de fapte și date concrete 
(ex.”Influența familiei asupra personalității copilului);  

*Organizarea unor expoziții cu lucrări executate de copii;  
*Participarea părinților la activități demonstrative;  
 *Convorbirile cu familia (pot avea loc spontan sau organizat, din inițiativa  
educatoarei/profesorului sau a părinților);  
*Consultări individuale;  
*Vizitele-constituie o altă formă de colaborare.Includem aici ambele variante, vizitarea familiei de 

către cadrul didactic și vizitarea unității de învățământ de către părinți;  
*Organizarea de activități extracurriculare, organizate și desfășurate împreună cu părinții (vizite la 

muzee, patiserii, fabrici, etc);  
*Participarea părinților alături de copii la diverse ateliere de lucru, organizate de cadrul didactic;  
*Serbările copiilor cu diferite ocazii (Crăciun, 8 Martie, Sfârșit de an școlar, etc).  
 În concluzie, familia și școala sunt cele care influențează dezvoltarea individului și procesul educativ, 

de aceea este foarte importantă colaborarea tuturor celor care intervin în procesul de dezvoltare și formare 
al copilului.  
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE  

ÎN PARTENERIAT CU PĂRINȚII 

 

PROF. EDUCATOR BALÁZS MONICA,  

CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ,  

ȘIMLEU SILVANIEI 
 

 
 

 Evoluția unei ființe datează din mediul familiar. Are o influență hotărâtoare asupra dezvoltării sale, 

ambianța în care se naște și crește un copil. Familia este, care stabilește sau nu anumite reguli, arată un 

model pentru integrarea copilului într-o comunitate.  

 Școala va avea un rol foarte important în această dezvoltare. El va completa prin educarea valoriilor 

educaționale, creșterea armonioasă a copilului și dezvoltarea integrală a personalității lor. Pe lângă aceste 

aspecte, familia râmăne o bază puternică în sistemul educațional. Atitudinile pe care le au părinții față de 

activitățile educative în procesul educativ, pot influența evoluția parteneriatului școală-familia.  

 Familia trebuie să-și cunoască responsabilitățile, limitele și acceptarea factorilor educative în 

educația copilului. Totodată și școala trebuie să fie un partener de nădejde, sprijinind familia, mai ales în 

anumite situații neașteptate sau speciale.  

 Astfel, familia și școala formează copilul atât pe plan intelectual cât și pe plan caracterial. De aceea, 

colaborarea lor trebuie să fie una de armonie și consecutivă. Părinții trebuie să vadă în profesor un bun 

model de urmat, și nu un rival. Școala trebuie să fie deschisă familiei, iar familia receptivă influențelor 

școlii.  

Totul poate fii bine definită, și mai ales ca un feedback este actul de parteneriat realizat între cele 

două părți. Astfel primim o imagine de ansamblu, care sunt prioritățiile, ce fel de meteode și proceduri se 

aplică în procesul educativ. Evaluarea se întămplă în timp real, și se intervine în cazuri problematice.  

Școala este un element de bază a succesului unui copil, dar fără un parteneriat puternic cu familia, va 

conduce la un eșec total.  
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ÎMPREUNA DE CRĂCIUN 

 
PROF. BALTAG MONICA 

CSEI SUCEAVA 
 
Parteneriatele educaționale răspund nevoii de a organiza activităţi care să urmărească îmbogăţirea 

cunoştinţelor elevilor, prin achiziţionare de noutăţi, dezvoltarea şi lărgirea orizontului lor cultural, 
participarea activă, conştientă şi responsabilă la propria formare, contactul cu lumea reală, observarea şi 
studierea fenomenelor în condiţii naturale şi sociale, dezvoltarea deprinderii de a se descurca într-un mediu 
diferit, să formeze şi să consolideze atitudini şi convingeri. Întreaga paletă de activităţi se desfăşoară 
respectând particularităţile de vârstă ale copiilor şi utilizând o serie de resurse materiale şi umane variate 
pentru realizarea în condiţii corespunzătoarea a activităţilor propuse. 

 Proiectul educational ,,Împreună de Crăciun “ se află acum în al treilea an de derulare şi are ca 
scop socializarea copiilor cu nevoi speciale şi adaptarea lor la cerinţele societaţii.Am încheiat parteneriate 
cu părinții şi cu Grădiniţa ,,Sf. Ioan cel Nou”Suceava, Colegiul Naţional ,,Mihai Eminescu, Suceava şi 
Colegiul Tehnic ,,Petru Muşat”. 

 Copiilor de la Şcoala Liteni, Moara le-m trimis felicitări şi colaje de Crăciun.Am lucrat cu mult 
entuziasm şi emoţie la gândul că lucrările noastre vor fi văzute şi apreciate de cei care, după doi ani, ne-au 
devenit prieteni. Am pus în ele toată dragostea noastră pentru Crăciun, pentru Dumnezeu şi pentru ei, 
prietenii noştri de la distanţă. 

 Pentru ceilalţi parteneri am pregătit o serbare cu colinde româneşti. 
 Serbările, prin specificul lor de activitate extracurriculară, reprezintă un nesecat izvor de satisfacţii 

şi bucurii, creează bună dispoziţie şi favorizează dezvoltarea copiilor din punct de vedere fizic şi psihic. 
Importanţa lor educativă constă în conţinutul artistic prezentat, precum şi în atmosfera de sărbătoare ce se 
instalează cu acest prilej. Prin organizarea serbărilor dezvoltăm copiilor dragostea pentru artă, pentru 
frumos. 
 Cu emoţie în sflete, am început repetiţiile încă din luna noiembrie. Au participat toţi copiii din clasa a I a 
A şi B, indiferent de calităţile lor vocale. Cum puteam să fac o selecţie, să spun unui copil care vrea să-şi 
exprime cântând bucuria Naşterii Domnului că nu cântă corect, prea sus sau prea jos unele sunete musicale? 
Toţi voiau să împartăşească ascultătorilor bucuria din suflet: că a venit iarna, că s-a născut Hristos, că vor 
merge acasă şi se vor întâlni cu familia. 

 Când au venit copiii de la Grădiniţa ,,Sf. Ioan cel Nou”Suceava şi au început să cânte, sunt sigură că, 
în inima, li s-a strecurat un sâmbure de îndoială că ar putea cânta şi ei la fel de frumos. Dar, până a venit 
rândul lor, au ascultat fascinaţi colindele prichindeilor care, nu numai că erau foarte frumos imbrăcaţi în 
costume populare, dar au şi cântat divin.Cine nu s-ar bucura dacă ar auzi nişte voci de îngeraşi cântând 
despre alt ÎNGER, despre Maica Domnului şi despre creştinii aflaţi în sărbătoare? 

 Copiii de la Colegiul Naţional ,,Mihai Eminescu,Suceava i- au copleşit atât cu numărul lor, cât şi cu 
veselia cu care au cântat. Râsul lor le-a risipit toată emoţia, iar bucuria de a dărui le-a umplut sufletele de 
spiritul Crăciunului. 

 Se putea presupune că, în ziua serbării cu colegii din întreaga şcoală şi cu elevii de la Colegiul Tehnic 
,, Petru Muşat”, nu vor mai avea emoţii, dar, gândul că vor cânta pe scenă, în faţa unui public mai numeros 
decât până acum, printre care se află şi părinţii, i-a făcut să rateze intrarea pe muzică. Şi-au revenit repede 
si au cântat cu atâta bucurie, încât au făcut publicul să cânte odată cu ei. Nu se poate descrie în cuvinte ce 
încărcătură emoţionlă domina întreg publicul şi nici ce sentimente debordau din sufletele micilor cântăreţi! 
Se poate spune doar că au făcut un spectacol pe cinste, demn de mareţia sărbătoririi Naşterii Domnului. 

 Sărbătorile de iarnă au început cu aceste serbări. Am dăriut ce am putut noi : puritatea unor suflete 
de copii, inocenţă şi multă bucurie; am primit aplauze, zâmbete,laude şi multe cadouri. 
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 Activităţile extracurriculare mai sus enumerate sunt apreciate atât de către copii, cât şi de factorii 
educaţionali în măsura în care: 

 • valorifică şi dezvoltă interesele şi aptitudinile copiilor; 
 • participarea este liber consimţită, necondiţionată, constituind un suport puternic pentru o activitate 

susţinută; 
 • au un efect pozitiv pentru munca desfăşurată în grup; 
 • sunt caracterizate de optimism şi umor; 
 • creează un sentiment de siguranţă şi încredere tuturor participanţilor; 
 • contribuie la dezvoltarea armonioasă a copiilor. 
 În acelaşi timp rolul acestor activităţi extracurriculare are un caracter colectiv care conduce la 
 « sudarea legăturii » dintre cei mici, îi învaţă să trăiască în grup si să aparţină unui grup. 
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SERBĂRILE ȘCOLARE ȘI ACTIVITĂȚILE EDUCATIVE ÎN 

 PARTENERIAT CU PĂRINȚII 
 

PROF. BĂLULESCU DOBRE ANAMARIA ROXANA, 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 19, 

DROBETA TURNU SEVERIN, 
MEHEDINȚI 

 
Moto: ,,Noi, cei mari, uităm adesea că am fost copii. Şi lucrul acesta ar trebui să ni-l aducem aminte, 

mai ales când ne găsim în faţa lor! “ Alexandru Vlahuţă 
 
În educația nonformală a copiilor un rol important îl au serbările școlare, căci ele le dezvoltă acestora 

simțul estetic și dragostea pentru lucrurile frumos făcute. Interpretarea diferitelor roluri presupune atenție, 
concentrare și multă disciplină, dar și imaginație creatoare, pentru a reda veridic, convingător, personajul 
pe care îl interpretează.  

Serbările contribuie, de asemenea, la închegarea colectivului de elevi/preșcolari, întrucât ei se 
pregătesc și repetă rolurile împreună, obișnuindu-se astfel să trăiască în colectiv și să se simtă atașați de el. 
Serbările și distracțiile sunt în permanență un izvor nesecat de bucurii și satisfacții și creează copiilor o 
stare de bună dispoziție și de confort psihic. În efortul depus pentru pregătirea unei serbări se formează, de 
asemenea, voința copiilor, conturându-se și o serie de calități morale prețioase, cum ar fi perseverența, 
spiritul de echipă, optimismul, independența și încrederea în propriile forțe. Interpretând cântece, recitând 
poezii, interpretând roluri într-o scenetă, elevii și preșcolarii își formează și își perfecționează o serie de 
deprinderi artistice și își dezvoltă dragostea pentru frumos, gustul estetic și aptitudinile artistice. Din 
varietatea de serbări, putem menționa serbările ocazionale, serbările prilejuite de marile aniversări, cum ar 
fi: serbarea pentru Ziua Națională a României, serbarea bradului de Crăciun, serbarea de 8 Martie, serbarea 
de 1 Iunie, de sfârșit de an școlar, etc. Serbările prilejuite de marile aniversări au, prin conținutul lor, un 
caracter mai complex. Cu această ocazie cadrul didactic organizator îi familiarizează pe copii cu cele mai 
importante moment din viața patriei noastre, cum ar fi: Marea Unire din 1 Decembrie 1918, Unirea 
Principatelor Române 24 ianuarie, Ziua Revoluției-22 decembrie, etc. Toate aceste serbări, organizate într-
un cadru festiv, îi atașează pe copii de tradițiile poporului nostru, de istoria sa, dezvoltându-le spiritul 
revoluționar și dragostea de neamul românesc. Serbarea bradului de Crăciun este unul dintre cele mai 
plăcute și așteptate momente din viața grădiniței sau școlii. Perspectiva apariției lui Moș Crăciun, încărcat 
de daruri, îi stimulează pe copii în pregătirea și așteptarea acestei sărbători.  

Conținutul unei serbări este determinat, în primul rând, de evenimentul căruia îi este destinată și de 
scopul urmărit. Serbările prilejuite de marile aniversări vor avea conținutul orientat spre semnificația zilei 
care se sărbătorește, iar conținutul se va stabili de către profesor sau educator alegându-se piesele cele mai 
bine cunoscute de către elevi/preșcolari. 

 Programul unei serbări trebuie să conțină acele poezii, cântece, scenete care au o valoare artistică 
mai mare și care declanșează impresii și emoții artistice mai puternice, pe care copiii și-l însușesc mai bine 
și pentru un timp mai îndelungat. Deoarece serbările școlare sunt, în primul rând, un mijloc educativ și o 
formă de amuzament pentru copii, ele trebuie să cuprindă și elemente surpriză pentru copii, să le creeze 
sentimentul de satisfacție și bucurie pentru efortul depus,în pregătirea ei.  

Reușita unei serbări depinde, în mare măsură, de timpul alocat pentru pregătirea ei, astfel încât să fie 
suficient de mult timp pentru repetiții, dar, în același timp, să nu fie afectat programul de joacă sau de școală 
al copiilor.  

Organizarea și desfășurarea unei serbări trebuie să fie condusă cu tact de către educatoare/profesor 
coordonator, cu respectarea duratei corespunzătoare, alternarea justă a punctelor din program, evitarea 
timpilor morți, menținerea unei atmosfere liniștite, evitându-se agitația.  
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În concluzie, serbările școlare sunt activități prin care cadrele didactice le dezvoltă copiilor simțul 
artistic, valorificând în acest sens tot ceea ce este accesibil și pozitiv în literatura clasică și contemporană, 
românească și universală. 
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE 

 ÎN PARTENERIAT CU PĂRINŢII 
 

PROF. BANU EMILIA CRISTINA 
SCOALA GIMNAZIALA GEORGE EMIL PALADE 

JUDETUL BUZAU 
 
 În fiecare an realizez un parteneriat cu părinţii elevilor pe care îi îndrum, parteneriat denumit “Doi 

parteneri-un singur scop”. Motivul realizării acestui parteneriat este necesitatea menţinerii unităţii de 
cerinţe în educaţia copilului, necesitatea realizării unei legături reale între şcoală şi familie ca parteneri egali 
în educaţia copilului. Scopul acestui parteneriat este implicarea şi participarea reală a părinţilor în 
activităţile la clasă şi la cele extracurriculare.Ca obiective majore ale acestui parteneriat aş aminti: formarea 
părinţilor în spiritul ideii de parteneri egali în educaţia copiilor; convingerea părinţilor pentru a investi în 
dezvoltarea personală a copilului şi a grupului în ansamblu; implicarea părintilor în atragerea de resurse 
(financiare sau materiale) necesare unei bune desfăşurări a actului educaţional; creearea unui mediu 
educativ pozitiv, favorabil, adecvat pentru o stimulare continuuă a învătarii spontane a copilului; 
achizitionarea de către părinţi a unor informaţii şi cunoştiinţe pe care să le folosească în educarea propriilor 
copii; implicarea părinţilor în atragerea şi găsirea de resurse materiale şi financiare necesare derulării 
serbării de Crăciun, de sfârşit de an şcolar, de 1 Iunie, organizării de excursii şcolare. 

Învățământul primar este o treaptă importantă și responsabilă în cadrul sistemului de învățământ. 
 El constituie temelia includerii copilului în activitatea asiduă și ordonată dintr-o colectivitate de 

semeni, care este mereu în schimbare și presupune competitivitate, responsabilitate, sarguinta.  
Școala îl învață pe copil să se situeze printre semeni, să se obișnuiască cu anumite cerințe și realități 

sociale. Dar educația în familie constituie prima școală a copilului, partea cea mai importantă a pregătirii 
lui pentru viața socială și productivă. Familia trebuie să fie prima instituție socială care se preocupă de 
asigurarea condițiilor necesare dezvoltării normale a copilului.  

 Odată cu intrarea în școală, copilul trăiește în două lumi diferite: una a familiei, colorată încă de 
afectivitatea primei copilării, cealaltă, a școlii, încărcată de noi exigențe și de promisiunile viitorului, la fel 
de importante. Dacă aceste medii educaționale se completează și se susțin, ele asigură într-o mare măsură 
buna integrare a copilului în activitatea școlară și, pe plan mai general, în viața socială. 

Obiectivul cel mai important al colaborării dintre școală și familie în perioada școlarității mici îl 
reprezintă susținerea eforturilor copilului pentru ca acesta să dobândească primele instrumente ale muncii 
intelectuale și să obțină succesul școlar. Clasa reprezintă pentru elevi al doilea mediu de socializare, după 
familie. Aici elevul va trăi și experimenta, va învăța deprinderi sociale necesare pentru viață. 

 În activitatea pe care o desfășurăm, am pornit întotdeauna de la „punctele forte”ale elevilor și cele 
ale noastre ca învățători, cum ar fi: ce știe elevul, ce poate să facă, ce îi este îngăduit să realizeze, spre ce 
are înclinații, ce tip de inteligenta are,din ce mediu familial provine, de ce abilități didactice dispune. 

 Apoi am avut în vedere”punctele slabe”pe care vrem să le îndreptăm(ce nu știe elevul, ce n-a înțeles, 
ce nu poate să facă, ce nu ne este îngăduit nouă ca învățători să facem). Este necesară o bună cunoaștere a 
elevilor și totodată o bună cunoaștere a forțelor proprii. Folosirea metodelor interactive ( discuțiile 
colective, interpretarea de roluri, rezolvarea în grup a unor probleme, efectuarea de experiențe) asigură 
condițiile oportune si facile elevilor să se afirme atât individual, cât și în echipă. 

 Am ajutat elevii să treacă peste rețineri, să-și exprime în mod deschis opiniile personale, să vorbească 
despre evenimentele la care participă, despre calitățile și defectele lor. Elevii au dobândit nu numai curajul 
exprimării unor opinii, ci și respectul pentru părerile colegilor, ale părinților, pentru adevăr. În felul acesta 
am pus pe fiecare elev în situația de a-și exercita, în clasă, principalele însușiri care-i definesc personalitatea, 
făcându-i participanți activi, dar și colaboratori, parteneri ai noștri în ducerea la bun sfârșit a tuturor 
activităților de invatare implicandu-i in proiecte educationale nationale, respectiv, interationale.. 

 Calitatea proceselor de comunicare ce se stabilesc în grupul școlar depinde de potențialul 
comunicativ al fiecăruia dintre membrii lui. Educatorul trebuie să dețină înainte de toate, bune calități de 
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mediator pentru a-i facilita procesul stabilirii unor interacțiuni directe, sincere, bazate pe încredere între 
elevi, dar și între sine și fiecare dintre elevi.de aceea este important ca invatatorul sa pastreze un echilibru 
emotionala al clasei. Sa-i invatam pe elevi ce este respectul de sine, fata de ceilalti, sa fie responsabili. 

În domeniul colaborării școală-familie, punctul de plecare este cunoașterea prealabilă a părinților de 
către învățător, a familiei, a climatului familial. Activitatea educativă îmbracă și în școala noastră o 
multitudine de forme la următoarele nivele: comitetul de părinți, consiliul reprezentativ al părinților, vizitele 
la domiciliu, corespondența cu părinții, consultațiile pedagogice, implicarea părinților în activitățile școlii, 
activitățile nonformale(excursii, cercuri, serbări, aniversări, cursuri), consultații la cererea părinților. 

Numărul mare de contacte școală-familie nu asigură neapărat rezultate fructuoase. Întâlnirile 
colective cu părinții reprezintă cea mai “profitabilă”și democratică formă de colaborare a învățătorului cu 
familiile elevilor săi. Pentru învățător înseamnă un cadru de manifestare și de perfecționare a calităților sale 
manageriale, un moment optim de conștientizare și de mobilizare a părinților într-un parteneriat real, prilej 
de a învăța și el din experiența părinților. Pentru părinți, adunările colective reprezintă tot atâtea prilejuri 
de autoevaluare și de sporire a competențelor educative, de informare pedagogică avizată, decide 
înțelegerea complexității fenomenului instructiv-educativ și a poziției pe care o ocupă în acest proces. 

În toate cazurile de întâlniri, contacte, proiecte, raporturi mutuale, au fost implicați, în mod egal, elevii 
ca parteneri de dialog și ca beneficiari ai unor servicii educaționale de calitate necesare dezvoltării 
armonioase a personalității. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE ÎN PARTENERIAT CU 

PĂRINȚII 
 

PROF.: BARA SILVIA IOANA 
UNITATEA : G.P.P. NR. 46 - ORADEA  

 
Familia a fost, este şi va fi prima colectivitate umană caracteristică omului şi absolut necesară naturii 

umane; este celula de bază a societăţii, îndeplinind mai multe funcţii: biologice, psihologice, educative, 
culturale, etc.  

Practica instructiv-educativă dovedeşte că potenţialul educativ al familiei poate întări acţiunile şcolii, 
sporându-le eficienţa, că doar conjugate influenţele acestor doi factori duc la deplină reuşită în educaţia 
copilului. Cu toate acestea, pedagogia s-a ocupat prea puţin de factorul – familie, principalul factor studiat 
fiind şcoala; influenţele pe care familia le are asupra formării personalităţii unui copil au fost secundate 
încă din cele mai îndepărtate timpuri, însă lucrările care au încercat să trateze această problemă sunt extrem 
de puţine. Familia a fost considerată, până nu demult, un domeniu intim al existenţei umane, pătrunderea 
în mijlocul acesteia fiind de multe ori ineficientă, dacă nu chiar imposibilă. Prin structura şi condiţiile sale 
de viaţă, familia de azi este larg deschisă unei societăţi în continuă dezvoltare la care aceasta încearcă să se 
adapteze.  

În numeroase ţări s-au întreprins în acest sens studii interdisciplinare apărând astfel o nouă ramură a 
pedagogiei şi anume pedagogia familiei, care se profilează la graniţa dintre sociologie, psihologie şi 
pedagogie. Pe fundalul transformărilor care au loc în prezent în societate, importanţa educaţiei în familie ia 
dimensiuni uriaşe, familiei revenindu-i un rol de prim ordin, având în vedere că influenţa pe care o are 
familia asupra educaţiei copilului este fundamentală. Nici un aspect al formării personalităţii copilului nu-
i este străin familiei, ea putând să-şi aducă contribuţia la formarea tuturor laturilor acesteia. Familia dispune 
de un ansamblu de condiţii propice educaţiei pe care nici un alt factor educativ nu-l are şi anume acel climat 
spiritual bazat pe afectivitatea absolut necesară dezvoltării armonioase a personalităţii copilului. Familia, 
de asemenea, constituie mediul moral cel mai potrivit formării conştiinţei copilului, are posibilitatea de a 
sădi în conştiinţa copilului, încă din frageda copilărie, principiile morale.  

Cunoaşterea particularităţilor dezvoltării personalităţii, a factorilor ce contribuie la desăvârşirea 
acesteia, a problemelor pe care le ridică ea, contribuie în mare parte la găsirea unor soluţii adecvate. În 
definirea personalităţii şcolarului mic o importanţă majoră o au relațiile de filiaţiune, ce se desfaşoară la 
trei niveluri: primar (părinţi — copii), secundar (relaţii între fraţi) şi terţiar (bunici nepoţi). De asemenea, 
şi-a dovedit importanţa, cu totul excepţională, şi comunicarea membrilor familiei pentru dezvoltarea 
personalităţii copilului.  

Considerând că "pecetea pe care o lasă părinţii asupra structurii şi profilului spiritual - moral al 
personalităţii propriilor copii se menţine toată viaţa" (M. GOLU, Dinamica personalității, Ed. Geneze, 
București, 1993), observăm că familia este aceea care oferă copilului primele informaţii despre lumea care-
1 înconjoară, dar totodată ea oferă climatul socio-afectiv necesar satisfacerii trebuinţelor şi dorinţelor sale. 
Importanţa implicării familiei în educarea şcolarului mic, este dată şi de faptul că o mare parte din acţiunile 
depuse de către copil, se datorează educaţiei primite în familie, de multe ori urmele acestei educaţii 
rămânând pe tot parcursul vieţii.Influenţele pe care familia le poate manifesta asupra copilului pot fi atât 
directe, prin acţiuni mai mult sau mai puţin dirijate, cât şi indirecte, prin exemplele de conduită ale unor 
membri din familie şi prin climatul psihosocial existent în familie. Acestea din urmă constituie primul 
model social cu o influenţă hotărâtoare asupra concepţiei copilului despre viaţă, asupra comportamentului 
său în societate. Este cunoscut faptul că strategiile educative la care face apel familia determină în mare 
parte dezvoltarea personalităţii copilului, dar şi rezultatele şcolare ale acestuia. Trebuie să menţionăm ca 
strategiile educaţionale utilizate de unii părinţi nu dau întotdeauna efecte pozitive în realizarea dezvoltării 
personalităţii copilului, chiar dacă sunt bine intenţionate. Ceea ce într-o familie are efecte eficiente în alta 
poate determina efecte contrarii. După analizele unor pedagogi se pot identifica mai multe tipuri de părinţi 
unii înţeleg importanţa colaborării cu şcoala, ştiu să armonizeze sistemul lor de acţiuni cu cele ale şcolii, 
alții, din contră, nu conştientizează efectele negative ale strategiilor educative utilizate, considerând că 
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nereuşitele educaţionale sau chiar şcolare se datorează unor factori străini familiei. Observând importanţa 
în familie a educaţiei, unii pedagogi au scris lucrări care sunt adresate părinţilor pentru a-i ajuta şi îndruma. 
În ceea ce priveşte educaţia în familia contemporană dezvoltată, întâlnim două ipoteze: unii afirmă că nu 
mai există educaţia realizată în sânul familiei, aceasta fiind deposedată în profilul unor instanţe exterioare 
sau ea însăşi renunţând la responsabilităţile sale. Alţii, însă, susţin că educaţia în familie este atât de 
covărşitoare încât aceasta este de neînlocuit. În faţa unor astfel de puncte de vedere contradictorii, 
interogaţia este necesară. Interogatorul este dus direct către întrebări mai largi cu privire la familie şi la ceea 
ce este această structură primară. Importanţa acestei structuri primare pentru organizarea socială este 
dovedită de interesul pe care i 1-au acordat dintotdeauna instanţele considerate responsabile de orientarea 
vieţii colective: curente religioase sau filosofice, forme economice, puteri politice. Este vizibilă, astfel, 
legătura, raportul dintre individ şi celulele primare cărora el aparţine, raport ce i-a dus pe sociologi la 
analizarea problemei dreptului familiei, al statului şi al altor instanţe de a interveni în dezvoltarea copiilor. 
Altfel spus, cui revine sarcina educativă? Întrebarea este cu atât mai pertinentă atunci când familia se 
închide în sine sau nu face faţă sarcinilor, iar celelalte instituţii, supunând indivizii deseori la constrângeri 
greu de suportat în activitatea lor profesională, în locuinţă şi în cadrul lor de viaţă. Deci, copiii sunt supuşi 
unor multiple influenţe încă de la cea mai fragedă vârstă, indiferent care ar fi contextul vieţii lor. Una dintre 
bogăţiile fundamentale ale mediului familial o reprezintă, fără îndoială, faptul că deja ofera în sânul său o 
confruntare permanentă între vârste- tineri şi bătrâni, între statutele existente în reţeaua de rudenie, între 
sexe, personalităţi. Este necesar ca acest mediu familial, să funcţioneze pe baza respectului reciproc şi este 
necesar, mai ales, ca familia să fie larg deschisă influenţelor exterioare, pentru a contribui la progresul unor 
comunităţi mai largi. Pentru copiii săi, familia este un spaţiu de trecere în care ei trebuie să înveţe, înainte 
de toate, să devină cetăţeni capabili să contribuie la binele colectiv. 

Familia nu este, deci, un refugiu, ci prin natura legăturii afective particulare şi diversificate care îi 
uneşte pe membrii acesteia, ea poate juca un rol securizant care este necesar maturizării lente a copilului. 
Datorită permanenţei sale, familia îi învaţă pe copii să trăiască în durabilitate, le permite să deconteze încet 
lecţiile primite în interiorul şi în afara casei părinteşti. Astfel climatul familial în care copilul se dezvoltă 
îşi pune, inevitabil, amprenta pe formarea personalităţii acestuia. Baza unui climat familial sănătos se pune 
chiar înainte de apariţia unui copil prin afecţiunea şi stima reciprocă, simţul răspunderii. Comportamentele 
educaţionale ale părinţilor, chiar bine intenţionate, pot avea efecte negative asupra copiilor din cauza 
neadecvării lor la particularităţile de vârstă şi individuale.  

În condițiile social-economice actuale se manifestă două tendinţe contradictorii: părinţii sunt 
îngrijoraţi de viitorul copiilor lor, dar în acelaşi timp nu acordă timpul necesar şi răbdarea pentru problemele 
acestora. A devenit o problemă, o sarcină a şcolii, a personajului didactic dirijarea, pe cât posibil, a 
strategiilor educative ale acestora în favoarea elevului şi, mai ales, conştientizarea faptului că relaţia de 
colaborare şcoală — familie este determinată în obţinerea performanţelor şcolare. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE ÎN PARTENERIAT CU 

PĂRINȚII 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR BARBOI ALINA 
ŞCOALA GIMNAZIALA „GHEORGHE POPOVICI" LOZNA,  

JUDETUL BOTOSANI 
 
Familia este locul în care, până la intrarea în şcoală, copilul îşi însuşeşte cunoştinţe, îşi formează 

priceperi, deprinderi şi comportamente observate la ceilalţi membrii ai familiei. Părinţii au puterea de a 
forma sau deforma caracterul copilului. In cadrul familiei se formează stima de sine, care are un rol 
important în motivarea copilului, influenţând astfel şi succesul şcolar. 

Socializarea este procesul cunoscut de copil în familie și continuat în unitățile de învățământ. 
Şcoala este una dintre instituţiile esenţiale ale societăţii în care copilul petrece mult timp împreună cu 
grupul de colegi și cadrele didactice. Copilul de acasă devine și elev, ceea ce implică numeroase 
schimbări şi asumarea de responsabilități, deoarece şcoala este un mediu diferit cu reguli şi relaţii 
noi.  

Familia are o contribuție deosebit de importantă în dezvoltarea și educația copiilor. De aceea, crearea 
unui parteneriat între familie și școală va spori valoarea actului educațional şi va optimiza dezvoltarea 
personalităţii elevului. De asemenea, familia reprezintă principalul factor al parteneriatului şcoală-
comunitate. 

Şcoala, a doua familie este instituţia socială în care se realizează educaţia organizată,fiind factorul 
decisiv care contribuie la formarea profesională, emoţională şi socială a omului.Trezirea 
interesului pentru activitatea școlară reprezintă succesul în activitatea didactică pentru fiecare învăţător cât 
şi pentru elevii săi. De obicei, copilul este lipsit de încredere în forţele proprii. Învăţământul primar este un 
adevărat obstacol pentru el, copilul fiind nevoit să depună eforturi uriaşe pentru a face faţă avalanşei de noi 
cunoştinţe. 

Pentru reuşita şcolară a elevilor este bine să combinăm educaţia formală cu cea extraşcolară-
nonformală, cultivând interesul acestora pentru anumite domenii pentru care au talent şi înclinaţii. Astfel, 
timpul liber al şcolarilor poate fi folosit eficient, prin participarea acestora la proiecte educaţionale care duc 
la dezvoltarea capacităţilor de a lucra în grup şi de a coopera în rezolvarea unor sarcini complexe, care le 
dezvoltă voinţa şi le formează trăsături pozitive de caracter. Învăţătorul şi părinţii trebuie să participe 
împreună la aceste momente din viaţa copilului, pentru a-l ajuta şi susţine în viaţa de elev. De aceea 
,proiectarea unor activități în parteneriat cu părinții, este deosebit de benefică. 

Se apropie cea mai mare sărbătoare a bucuriei, Crăciunul. Să-i învăţăm pe copii să fie buni, darnici 
şi prietenoşi. Împreună cu părinţii, putem organiza activităţi de voluntariat şi binefacere, de susţinere a unui 
mini-concert de colinde de Crăciun la Căminul de bătrâni din Dorohoi şi Căminul pentru persoane cu 
dizabilităţi din Dersca. Dar această perioadă, a învăţământului online, nu oferă cea mai bună soluţie de a 
realiza astfel de proiecte. Totuşi, părinţii sunt zilnic alături de copii la întâlnirile online, consolidând astfel 
acest parteneriat, deoarece elevii de clasă pregătitoare au nevoie de ajutorul “de acasă” în activitatea de 
învăţare. Realizarea activităţilor educative în parteneriat cu părinţii, mai ales în aceast perioadă, are rolul 
de a-i ajuta pe copii să cunoască succesul şcolar, să-şi formeze personalitatea, deoarece educaţia este cea 
care desăvârşeşte fiinţa umană. 

 Alături de familie, şcoala are rolul de a-i învăţa pe copii să preţuiască şi să respecte şi tradiţiile şi 
obiceiurile populare, să iubească natura şi meleagurile natale, portul românesc şi pe români. Datorită 
activităţilor extraşcolare, copiii vor afla lucruri despre strămoşii noştri, vor admira frumuseţile patriei şi vor 
participa la diferite serbări şi concursuri . 

Dialogul cu familia este un element indispensabil pentru reuşita şcolară. Dacă părinţii vor fi alături 
de copiii lor şi de învăţător de la început, susţinându-i în activitatea educativă, reuşitele elevilor nu se vor 
lăsa prea mult aşteptate. Atunci când părinţii şi educatorii devin şi se consideră parteneri în educaţie, elevii 
sunt cei ce beneficiază de rezultatele acestui important parteneriat.  
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE ÎN PARTENERIAT CU 

PĂRINȚII 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR: BARDA MARIA 
 ȘCOALA PROFESIONALA DUMBRAVIȚA 

JUDEȚUL MARAMUREȘ 
 
Învățământul primar este o treaptă importantă și responsabilă în cadrul sistemului de învățământ. El 

constituie temelia includerii copilului în activitatea asiduă și ordonată dintr-o colectivitate de semeni, care 
este mereu în schimbare și presupune competitivitate. 

Școala îl învață pe copil să se situeze printre semeni, să se obișnuiască cu anumite cerințe și realități 
sociale. Dar educația în familie constituie prima școală a copilului, partea cea mai importantă a pregătirii 
lui pentru viața socială și productivă. Familia trebuie să fie prima instituție socială care se preocupă de 
asigurarea condițiilor necesare dezvoltării normale a copilului. Școala și familia sunt cei doi poli de 
rezistență ai educației, care contribuie prin mijloace specifice la formarea tinerilor. 

 Odată cu intrarea în școală, copilul trăiește în două lumi diferite: una a familiei, colorată încă de 
afectivitatea primei copilării, cealaltă, a școlii, încărcată de noi exigențe și de promisiunile viitorului, la fel 
de importante. Dacă aceste medii educaționale se completează și se susțin, ele asigură într-o mare măsură 
buna integrare a copilului în activitatea școlară și, pe plan mai general, în viața socială. 

 Obiectivul cel mai important al colaborării dintre școală și familie în perioada școlarității mici îl 
reprezintă susținerea eforturilor copilului pentru ca acesta să dobândească primele instrumente ale muncii 
intelectuale și să obțină succesul școlar. Clasa reprezintă pentru elevi al doilea mediu de socializare, după 
familie. Aici elevul va trăi și experimenta, va învăța deprinderi sociale necesare pentru viață. 

 În domeniul colaborării școală-familie, punctul de plecare este cunoașterea prealabilă a părinților de 
către învățător, a familiei, a climatului familial. Activitatea educativă îmbracă și în școala noastră o 
multitudine de forme la următoarele nivele: comitetul de părinți, consiliul reprezentativ al părinților, 
corespondența cu părinții, implicarea părinților în activitățile școlii, activitățile nonformale (excursii, 
cercuri, serbări, aniversări, cursuri), consultații la cererea părinților. 

 Numărul mare de contacte școală-familie nu asigură neapărat rezultate fructuoase. Întâlnirile 
colective cu părinții reprezintă cea mai “profitabilă”și democratică formă de colaborare a învățătorului cu 
familiile elevilor săi. Pentru învățător înseamnă un cadru de manifestare și de perfecționare a calităților sale 
manageriale, un moment optim de conștientizare și de mobilizare a părinților într-un parteneriat real, prilej 
de a învăța și el din experiența părinților. Pentru părinți, adunările colective reprezintă tot atâtea prilejuri 
de autoevaluare și de sporire a competențelor educative, de informare pedagogică avizată, decide 
înțelegerea complexității fenomenului instructiv-educativ și a poziției pe care o ocupă în acest proces. 

 În toate cazurile de întâlniri, contacte, proiecte, raporturi mutuale, au fost implicați, în mod egal, 
elevii ca parteneri de dialog și ca beneficiari ai unor servicii educaționale de calitate necesare dezvoltării 
armonioase a personalității. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliografie: 
*Moisin, Anton-Părinți și copii, Editura didactică și pedagogică, București, 1995; 
*Boroș, Maximilian-Profesorul și elevii, Editura Gutinul, Colecția de pedagogie, Maramureș, 1994 
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„SARBATORILE VIN...” - ACTIVITATE EDUCATIVA ONLINE 
ORGANIZATA PENTRU MARCAREA SARBATORILOR DE IARNA 

 
PROF. BARZA MANUELA GABRIELA 

COLEGIUL NAȚIONAL „OCTAVIAN GOGA” MARGHITA 
 
Omul zilelor noastre trebuie să manifeste creativitate pentru a se adapta ritmului rapid al vieții, 

schimbărilor care apar în toate domeniile de activitate și în toate compartimentele vieții, schimbări pe care 
realitatea zilelor noastre o ilustrează. Creativitatea ne poate ajuta să găsim soluții la probleme, să ne găsim 
activități care ne pot deconecta, măcar pentru o vreme, de lumea din jurul nostru. Pornind de la ideea că 
elevii trebuie să fie provocați să-și exerseze creativitatea, dar și pentru a crea oportunități de evadare din 
realitatea tristă a anului 2020, am lansat elevilor de la clasele la care predăm invitația de a se implica în 
activitatea „Sărbătorile vin...”.  

Perioada sărbătorilor de iarnă este, poate, cea mai iubită și mai așteptată de toată lumea, îndeosebi de 
către copii. Este perioada în care totul în jur se îmbracă parcă cu un strat de bunătate, visare, clinchet de 
clopoței și miros de cozonaci. Este perioada în care familiile se reunesc, pentru a marca împreună o 
sărbătoare a bucuriei, a speranței, o perioadă magică. Din nefericire, multe din aceste lucruri nu sunt 
posibile în acest an. Dacă în alți ani sărbătoream Nașterea Domnului prin serbări școlare sau proiecte ample, 
în acest an, datorită contextului global și național, care a impus o migrare masivă către zona online, am 
decis să realizăm o variantă diferită de activitate, desfășurată exclusiv online. Creațiile elevilor realizate în 
această perioadă sunt mai frumoase ca oricând, acestea fiind realizate cu drag și cu dăruire. 

Activitatea propusă: „Sărbătorile vin...” 
Clasele implicate: IX, X, XI de la Colegiul Național „Octavian Goga” Marghita. 
Scopul activității: afirmarea, cunoaşterea şi stimularea potenţialului artistic al copiilor. 
Obiective:  
• cunoaşterea tradiţiilor şi a sărbătorilor specifice Crăciunului; 
• dezvoltarea dragostei pentru frumosul din natură în anotimpul iarna; 
• dezvoltarea şi stimularea expresivităţii şi creativităţii copiilor; 
• cultivarea sensibilităţii artistice a copiilor; 
• descoperirea şi dezvoltarea aptitudinilor plastice; 
• îmbunătăţirea imaginii şcolii în comunitate. 
Finalitățile așteptate: 
• utilizarea diverselor materiale şi tehnici de lucru în funcţie de temele propuse; 
• cultivarea respectului faţă de tradiţiile locale şi naţionale; 
În perioada 02-11 decembrie 2020, elevii au realizat materiale artistice despre Nașterea Domnului, 

despre perioada sărbătorilor de iarnă. Pe lângă obișnuitele teme abordate anual, am avut surpriza de a vedea 
modul în care această perioadă dificilă se reflectă prin ochii copiilor, întrucât unii dintre aceștia au prezentat 
lucrări inspirate din realitatea zilelor în care trăim. La finalizarea lucrărilor, acestea au fost încărcate pe 
platforma Classroom. În perioada 14-18 decembrie, elevii au prezentat lucrările realizate prin intermediul 
conferințelor video pe platforma Meet. Tema și modalitatea de realizare a materialelor a fost la alegerea 
copiilor. Copiii au ales să realizeze desene tematice, colaje, prezentări PowerPoint, poezii sau eseuri libere.  

Activitatea, deși desfășurată exclusiv online, a reușit să stârnească interesul elevilor, să le dea acestora 
posibilitatea de a-și manifesta creativitatea și mai ales, a reușit să ne apropie mai mult unii de alții, măcar 
sufletește, atrăgându-ne în magia Sărbătorilor de iarnă iubite și așteptate deopotrivă de copii și de adulți.  
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Lucrare realizată de Antonia Porțan, elevă în clasa a XI-a A la Colegiul Național „Octavian Goga” 
Marghita 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE ÎN PARTENERIAT CU 

PĂRINȚII 
 

PROF. BĂTRĂNEANU MIHAELA MIRELA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 99, SECTOR 4, BUCUREȘTI 

 
Activitățile extrașcolare sunt așteptate cu mult interes de către copii pentru că oferă o altfel de educație 

(educație nonformală) pe care aceștia și-o însușesc prin descoperire, explorare. 
Atunci când în astfel de activități sunt implicați și părinții, ele devin și mai interesante. Pornind de la 

activitățile desfășurate în clasă, ateliere cu diverse teme, până la excursii tematice, tabere de cercetare, 
experimente etc., toate activitățile oferă elevilor, părinților și cadrelor didactice ocazia de a socializa, de a 
învăța împreună și de a ne dezvolta interesul cultural. Cadrul didactic își propune pentru fiecare activitate 
anumite obiective pe care dorește să le realizeze, ținând cont de particularitățile de vârstă ale elevilor și de 
statutul socio-economic al acestora (nu se vor propune activități cu valoare financiară ridicată unor elevi 
care provin din medii defavorizate; pentru realizarea acestor activități se vor căuta alte surse de finanțare-
donații, sponsorizări, etc.). 

Aceste activități sunt foarte îndrăgite de elevi pentru că se desfășoară în afara unui mediu formal, în 
natură, în muzee, centre experimentale, fabrici, zone geografice sau istorice deosebite, cinematografe, 
serbări, spectacole, teatre, competiții sportive, centre sociale. 

Scopul acestor activități este cultivarea unor sentimente de voluntariat, de căutare, de învățare prin 
descoperire și observare. Prezența părinților în cadrul acestor activități le conferă elevilor încredere și 
siguranță. Acest tip de activități pot fi realizate în colaborare cu alte școli, cu alte instituții sau fundații prin 
intermediul unor proiecte comune. 

Spiritul de competiție, de inovație este dezvoltat prin participarea la concursuri de cultură generală, 
competiții sportive, expoziții-concurs a produselor realizate de copii. Spiritul antreprenorial este stimulat 
prin participarea la târguri sau expoziții cu vânzare a produselor confecționate de elevi, părinți și cadre 
didactice. 

Astfel, în preajma sărbătorilor de iarna se organizează serbari de Crăciun ce conțin scenete cu temă 
biblica, colinde și tradiții populare: Ajunul, Steaua, Capra, Ursul, Plugușorul, Sorcova, Chiraleia, etc. Elevii 
de la ciclul gimnazial se implică în activități de voluntariat care au drept scop întrajutorarea semenilor 
defavorizați din centre de plasament, spitale sau azile pentru bătrâni. Totodată, pregătesc și un program de 
colinde prin care aduc un zâmbet pe chipurile atât de încercate de soartă, petrec timp cu locatarii acestor 
instituții sau păstrează legătura prin corespondență. 

Creativitatea, stimularea imaginației, îmbogațirea cunoștințelor generale, dezvoltarea abilităților 
practice, competitivitatea, inovația, calitatea, compasiunea și întrajutorarea voluntară sunt principalele 
obiective ale activităților educative realizate în parteneriat cu părinții. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE ÎN PARTENERIAT CU 

PĂRINȚII 
 

PROF. INV. PREȘCOLAR BAZGAU MARIANA RODICA 
GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT GULIVER, SATU MARE 

 
“Scopul educației este să înlocuiască o minte goală cu una deschisă”  Malcom S. Forbes 
 
De multe ori, ne gândim la predare ca la un proces unic. Profesorii nu numai că transmit informații 

elevilor care, la rândul lor, dezvoltă cunoștințe și abilități, dar îi învață și pe părinți cum să faciliteze 
învățarea copiilor lor. Dar Ginsberg subliniază pe bună dreptate mai multe asigurări pe care părinții vor să 
le primească de la profesori. Una dintre aceste asigurări este că „profesorul va respecta și va învăța de la 
familii”. Aș adăuga o altă asigurare din perspectiva profesorului - că familiile vor respecta și vor învăța de 
la profesori! Dacă privim educarea copiilor ca un proces sistemic care implică învățarea între familii, 
profesori și elevi, atunci ne apropiem mai mult de înțelegerea importanței parteneriatului. 

Pentru un parteneriat adevărat, părinții și profesorii trebuie să dezvolte oportunități de comunicare 
bidirecțională, prin care învățarea este obiectivul cheie. Ambii trebuie să își asume responsabilitatea de a 
dezvolta rezultate pozitive pentru copii. Implicarea cu succes a părinților înseamnă participarea reciprocă a 
familiilor și profesorilor. 

În opinia mea parteneriatele cu părinții fac diferența. Parteneriatul cu părinții în educația timpurie a 
copiilor le permite copiilor să vadă oameni importanți din viața lor lucrând împreună. Când copiii văd 
interacțiuni pozitive între părinți și educatori, ei încep să înțeleagă importanța construirii unor relații 
sănătoase. Copiii se simt mai în siguranță cu profesorii și personalul care sunt vizibil respectați și de 
încredere de către părinți, iar acest lucru le permite să se simtă confortabil și să se concentreze asupra 
învățării. 

Parteneriatele sunt positive atât pentru părinți cât și pentru profesorii. Prin participarea sporită, părinții 
devin mai confortabili cu educatorii și îngrijitorii. Când părinții se simt încrezători și susținuți, se 
îngrijorează mai puțin și experimentează o sănătate și o bunăstare mintală mai bune. Potrivit unui studiu 
Head Impact recent, familiile care participă la programe de parteneriat își cresc activitățile de învățare la 
domiciliu. Învățarea activă și consecventă crește dezvoltarea cognitivă la copii și apropie familiile. 

De asemenea, este important să respectăm faptul că părinții fac un salt de credință atunci când își pun 
copiii în grija ta. Un parteneriat pozitiv îi ajută pe părinți să se simtă apreciați și respectați de tine ca 
educator. Când părinții se simt apreciați, respectați și încrezători în capacitatea ta de a-și învăța copilul, este 
mai ușor pentru copiii lor să crească și să învețe. Când profesorii se simt respectați și de încredere de către 
părinți, aceștia se pot concentra mai bine pe îngrijirea copiilor în grija lor. Încurajarea părinților să-și 
împărtășească cunoștințele poate ajuta la crearea unui mediu mai plin de satisfacții pentru un copil oferindu-
vă o „imagine mai largă” a nevoilor lor. 

„Este mai bine să învățați copiii decât să reparați adulții. Primii ani ai copiilor sunt cea mai importantă 
parte a dezvoltării lor.” 
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PARTENERIATUL CU PĂRINȚII-UN PAS IMPORTANT ÎN ALTERNATIVA 

EDUCAȚIONALĂ STEP BY STEP 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR BECIU FELICIA CRISTINA 
LICEUL TEHNOLOGIC „MATEI CORVIN” HUNEDOARA 

 
 Mediul familial ocupă un loc central în multitudinea factorilor determinanţi ai evoluţiei individului. 

Copilul nu este un adult în miniatură, ci el este o persoană într-un moment al dezvoltării sale, deosebit de 
receptiv la influenţele pozitive sau negative. 

 Trăsăturile şi coordonatele personalităţii se cristalizează în raport cu modelul şi contextul trăit în mod 
direct, nemijlocit, de către copil în mediul său familial, iar atitudinile părinţilor au consecinţe durabile 
asupra personalităţii, în formarea copilului.  

 Familia reprezintă primul context formativ pentru copil, reprezintă mediul socio-cultural în care 
copilul s-a născut, în care creşte şi de aceea este foarte important respectul pentru moştenirea culturală a 
fiecărei familii şi valorificarea acesteia în contextele în care copilul nu se află alături de părinții săi. 

 Chiar de la prima întâlnire, fie față în față în spațiul instituției școlare, fie online (organizată de 
învățătoare), e de dorit ca părinții să se simtă confortabil în cadrul relaţiei cu persoanele implicate în 
îngrijirea și educația copilului lor. Pentru aceasta, specialiștii trebuie să acorde părinților timpul de care 
aceștia au nevoie pentru a înțelege întregul context legat de activitățile din școală, de specificul 
intervențiilor, de natura sprijinului acordat copiilor, de regulile interne ce trebuie asumate și respectate 
ș.a.m.d. Nu mai puțin important, învățătorii trebuie să își acordă lor înșile timpul necesar pentru comunicare 
cu părinții, în mod special pentru a asculta relatările acestora despre propriul copil, despre valorile familiei 
și stilul parental, despre povestea fiecărui copil și despre aspirațiile fiecărui părinte. Ascultând, în cadrul 
întâlnirilor individuale sau de grup, învățătorii pot afla lucruri semnificative și necesare în procesul 
educațional, despre cultura şi valorile fiecărei familii. Dincolo de toate acestea, părintele va avea 
sentimentul de respect pentru el şi istoria sa, va căpăta încredere în specialiștii din educația timpurie și va 
afla informații despre alte experiențe de viață cu copilul, asemănătoare cu ale lui. 

 Şcoala şi familia trebuie să găsească făgaşul colaborării autentice bazată pe încredere şi respect 
reciproc, pe iubirea faţă de copil, să facă loc unei relaţii deschise, permeabile, favorizante schimbului şi 
comunicării de idei. Părinţilor le revine rolul esenţial în creşterea copiilor, asigurându-le acestora nu numai 
existenţa materială, cât şi un climat familial, afectiv şi moral. Sunt situaţii în care familia consideră că este 
suficient să se ocupe doar de satisfacerea nevoilor primare (hrană, îmbrăcăminte, locuinţă, cheltuieli zilnice 
etc.), ignorând importanţa unei comunicări afective, nestimulând dezvoltarea sentimentului de apartenenţă. 
Acasă trebuie să creeze un mediu de încredere, echilibrat, în care copilul să se manifeste neîngrădit iar în 
relaţia cu şcoala pot colabora cu alţi membrii ai comunităţii şcolare pentru a crea un climat care sprijină 
învăţarea, atât în şcoală cât şi în afara ei. Este necesar ca părinţii să îşi schimbe optica pe care o au asupra 
întâlnirilor din mediul şcolar, aceastea putând deveni un sprijin real în îmbunătăţirea relaţiei dintre părinte 
şi copil, părinte şi cadru didactic. Cercetările arată că „în programele în care părinţii sunt implicaţi elevii 
au performanţe mai mari la şcoală decât aceleaşi programe, dar în care părinţii nu sunt implicaţi” 
(Henderson şi Nancy, 1995). Gradul de implicare al părinţilor în viaţa şcolară a copiilor lor influenţează şi 
rezultatele acestora, în sens pozitiv: cu cât părinţii colaborează mai bine cu şcoala, cu atât notele copiilor 
sunt mai mari. Educaţia nu este un proces de care este responsabilă în mod exclusiv şcoala, dar nici părinţii; 
este un proces al cărui succes depinde de colaborarea dintre cele două părţi implicate. 

 Colaborarea dintre şcoală şi familie presupune nu numai o informare reciprocă cu privire la tot ceea 
ce ţine de orientarea copilului ci şi pregătireapărinţilor pentru toate problemele ce le comportă această 
acţiune. În ceea ce priveşte relaţia şcoala-familie se impun deschideri oferite părinţilor privind aspectele 
şcolare, psihopedagogice, pe lângă aspectele medicale, juridice etc. O bună colaborare între familie și scoală 
se poare realiza prin parteneriate. Motivul principal pentru crearea unor astfel de parteneriate este dorinţa 
de a ajuta elevii să aibă succes la şcoală și, mai târziu, în viață. Atunci când părinţii, elevii și ceilalţi membri 
ai comunității se consideră unii pe alţii parteneri în educaţie, se creează în jurul elevilor o comunitate de 
suport care începe să funcţioneze. Parteneriatele trebuie văzute ca o componentă esenţială în organizarea 
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școlii şi a clasei de elevi. Ele nu mai sunt de mult considerate doar o simplă activitate cu caracter opţional 
sau o problemă de natura relaţiilor publice . 

 Scopul principal al programului Step by Step este să abordeze toate aspectele dezvoltării ca pe un 
întreg și nu ca pe fragmente separate.Asfel, dascălii care aplică acest program grupează materiile din 
programă în teme unice, care le permite elevilor să vadă legăturile dintre diferite materii. Mai mult, procesul 
de predare- învățare în alternativa educațională Step by Step tebuie să includă elaborarea de proiecte, 
învățarea prin descoperire, muncă în echipă, discuții de grup, invitați în clasă-adeseori părinții. Pe acest 
aspect, cel din urmă menționat, mizăm foarte mult în alternativă. 

 Nu am putea realiza tot ceea ce ne propunem fără colaborarea cu părinții. Pornind de la faptul că ei 
ne pot fi „colegi”, în actul de predare, fiind invitați să stea, alături de noi, în câte o zi, continuând cu 
proiectele pe care le desfășoară împreună cu elevii, discuțiile pe care le avem la întâlnirile programate, 
corespondența, fie prin bilețele, fie pe rețelele cunoscute, prezența ca invitat, prin prisma meseriei pe care 
o desfășoară și ajungând la ceea ce ne spun ei, faptul că proprii lor copii stau mai mult cu noi decât cu ei. 

 Atunci când beneficiem de acest parteneriat, rezultatele nu pot fi decât spectaculoase. 
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 IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE ÎN PARTENERIAT CU 

PĂRINȚII  
 

 BECIU RODICA-ȘCOALA GIMNAZIALĂ “RADU TUDORAN”-BRĂILA 
 VOICU STELUȚA-ȘCOALA GIMNAZIALĂ”VLAICU VODĂ”-BRĂILA 

 
Moto: „Copilul ajunge pentru părinţii săi, după educaţia pe care o capătă: răsplată sau pedeapsă.” - 

Jean Jacques Rousseau 
 Parteneriatul şcoală – familie - comunitate este văzut ca un tip de „relaţie prin intermediul căreia 

personalul şcolii realizează un parteneriat cu familia şi alţi membri ai comunităţii pentru 
a-i ajuta pe copii să aibă succes la şcoală”. 
 Activitatile educative in parteneriat cu părinții duc la formarea unor deprinderi şi bune practici de 

relaţionare şi comunicare, dezvoltarea unor atitudini pozitive faţă de problemele educative ale elevilor. 
Părinţii, profesorii şi comunitatea locală creează parteneriate viabile, angajându-se în activităţi comune, 
sprijinindu-se unii pe alţii în îndeplinirea rolurilor cerute, desfăşurând proiecte, participând împreună la 
diverse activităţi de luare a deciziilor. Caracteristicile societăţii moderne au imprimat vieţii de familie un 
ritm alert în desfăşurarea evenimentelor, de aceea şi responsabilitatea părinţilor faţă de educaţia copiilor 
este în continuă scădere, iar actele de violenţă verbală şi fizică iau amploare mai mult decât ne-am fi 
aşteptat. Este surprinzător şi faptul că noţiunii de educaţie i se atribuie un înţeles îngust de către mulţi 
părinţi, datorită unor cunoştinţe vagi, incomplete, sau nivelului lor propriu de cultură. Cooperarea părinţilor 
cu şcoala presupune o ierarhizare a atribuţiilor ce impune recunoaşterea de către părinţi a autorităţii 
mediului educativ.  

 În domeniul relaţiei şcoală-familie, ca şi în cazul proiectării activităţii didactice, punctul de plecare 
este determinat de cunoaşterea prealabilă nu numai a colectivului de elevi, ci şi a celui de părinţi, deoarece 
componenta socio-culturală a acestora este diferită de la o generaţie la alta de elevi. O mare parte din 
cunoştinţele despre natură, societate, deprinderi igienice, obişnuinţele de comportament, elevul le datorează 
educaţiei primite în familie.  

 Şcoala şi familia sunt două instituţii care au nevoie una de alta. Şcoala şi familia trebuie să găsească 
făgaşul colaborării autentice bazată pe încredere şi respect reciproc, pe iubirea faţă de copil, să facă loc unei 
relaţii deschise, permeabile, favorizante schimbului şi comunicării de idei. Părinţilor le revine rolul esenţial 
în creşterea copiilor, asigurându-le acestora nu numai existenţa materială, cât şi un climat familial, afectiv 
şi moral. Sunt situaţii în care familia consideră că este suficient să se ocupe doar de satisfacerea nevoilor 
primare (hrană, îmbrăcăminte, locuinţă, cheltuieli zilnice etc.), ignorând importanţa unei comunicări 
afective, nestimulând dezvoltarea sentimentului de apartenenţă. Acasă trebuie să creeze un mediu de 
încredere, echilibrat, în care copilul să se manifeste neîngrădit, iar în relaţia cu şcoala pot colabora cu alţi 
membrii ai comunităţii şcolare pentru a crea un climat care sprijină învăţarea, atât în şcoală cât şi în afara 
ei. Este necesar ca părinţii să îşi schimbe optica pe care o au asupra întâlnirilor din mediul şcolar, aceastea 
putând deveni un sprijin real în îmbunătăţirea relaţiei dintre părinte şi copil, părinte şi cadru didactic. 
Cercetările arată că „în programele în care părinţii sunt implicaţi elevii au performanţe mai mari la şcoală 
decât aceleaşi programe, dar în care părinţii nu sunt implicaţi” Gradul de implicare al părinţilor în viaţa 
şcolară a copiilor lor influenţează şi rezultatele acestora, în sens pozitiv: cu cât părinţii colaborează mai 
bine cu şcoala, cu atât notele copiilor sunt mai mari, apar efecte pozitive legate de adaptarea socială a 
copiilor, vizând aspecte, precum: comportamentul, motivaţia şi competenţele sociale ale copiilor, relaţia 
dintre elevi şi profesori, relaţiile dintre copii. 

 Deforges sugerează că implicarea părinţilor are efecte primare indirecte asupra imaginii de sine a 
copilului ca persoană care învaţă şi întăreşte aşteptările înalte ale părinţilor.  

Tipologia beneficiilor implicării include:  
- pentru copii: performanţă academică, atitudini şi comportament, prezenţă, adaptare şi implicare 

şcolară, rata promovabilităţii ; perfecţionarea abilităţilor şcolare ale elevilor;  
-pentru părinţi: atitudini pozitive faţă de şcoală, relaţii mai bune între copii şi părinţi; ; îmbunătăţeste 

abilităţile educaţionale ale părinţilor; dezvoltă abilităţile de lideri ale părinţilor; 
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- pentru profesori: motivaţie crescută pentru îmbunătăţirea metodelor educative;  
- pentru comunitate: sprijin crescut din partea comunităţii. 
De asemenea, programele eficiente de parteneriat au permis implicarea activă în educaţia copiilor, a 

unor părinţi din toate mediile, indiferent de statut socio-economic, mediu de viaţă sau număr de membri ai 
familiei  

 A educa înseamnă răbdare şi insistenţă. În activitatea educativă trebuie doar să ne asumăm iniţiative 
şi să conştientizăm faptul că parteneriatul educativ este benefic, toţi avem de câştigat. Numai aşa putem 
orienta învăţământul spre valori ferme: punctualitate, adevăr, disciplină, respect faţă de aproapele nostru ca 
fiinţă similară nouă, ajutorarea celui aflat în dificultate, receptivitate la argumente, iniţiativă, concentrare, 
efort. 

 Educaţia nu este un proces de care este responsabilă în mod exclusiv şcoala, dar nici părinţii; este un 
proces al cărui succes depinde de colaborarea dintre cele două părţi implicate. 
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ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE  

- LOCUL ȘI ROLUL LOR ÎN EDUCAȚIA TINEREI GENERAȚII 
 

BEJENARU CONSTANTIN 
COLEGIUL VASILE LOVINESCU FALTICENI, SUCEAVA 

 
„Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi 

mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci, să-i învăţăm să se adapteze.” Maria 
Montessori  

Şcoala este ca o lume fermecată, plină de basm şi feerie, este lăcaşul unde se pun bazele 
,,clădirii’’fizice şi spirituale a ,,puiului de om. Doar dascălul, modelator de suflete şi minţi, ştie, cu mult 
tact şi răbdare, să-i treacă pragul palatului fermecat pentru a îmbrăca haina plină de vrajă şi mister a 
basmului, a jocului, a cântecului şi a poeziei. Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin 
procesul de învăţământ, ea nu epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne 
cadrul larg al timpului liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare 
şcolară. În acest cadru, numeroşi alţi factori acţionează, pozitiv sau nu, asupra dezvoltării elevilor.  

Educatia extracurriculară (realizată dincolo de procesul de învățământ) își are rolul și locul bine 
stabilit în formarea personalității copiilor noștri. Educația prin activitățile extracurriculare urmărește 
identificarea și cultivarea corespondenței optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viață 
civilizat, precum și stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de la cea mai fragedă 
vârstă, copiii acumulează o serie de cunoștințe punându-i în contact direct cu obiectele și fenomenele din 
natură. Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm școala cu 
viaţa Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 
activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 
facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, fructificarea 
talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Activităţile extraşcolare se 
desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în mediul şcolar să reducă 
nivelul anxietăţii şi să şi maximizeze potenţialul intelectual. Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară 
realizată prin procesul de învăţământ, ea nu epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra 
copilului. Rămâne cadrul larg al timpului liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din 
procesul de învăţare şcolară. În acest cadru, numeroşi alţi factori acţionează pozitiv.  

Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale organizate selective 
constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului nostru. Ele 
oferă elevilor prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, procesul de producţie în 
desfăşurarea sa, operele de artă originale, momentele legate de trecutul istoric local, naţional, de viaţa şi 
activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii universale şi naţionale, relaţiile dintre oameni 
şi rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează activitatea de învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce 
elevii acumulează în cadrul lecţiilor.  

Vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive stimulează și orientează 
copiii spre unele domenii de activitate: muzica, sport, poezie, pictura.  

Excursiile și taberele școlare contribuie la îmbogățirea cunoștințelor copiilor despre frumusețile țării, 
la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin excursii, copiii pot cunoaște 
realizările oamenilor, locurile unde s-au născut, au trăit si au creat opere de artă.  

Spectacolele constituie o formă de activitate extracurriculară în şcoală, prin care copilul face 
cunoştinţă cu lumea minunată a artei. Deşi această formă de activitate îl pune pe copil în majoritatea 
cazurilor în rolul de spectator, valoarea ei deosebită rezidă în faptul că ea constituie o sursă inepuizabilă de 
impresii puternice, precum şi în faptul că apelează, permanent, la afectivitatea copilului sau nu, asupra 
dezvoltării elevilor. 

Astfel de activităţi sunt de o reală importanţă intr-o lume dominată de mass media şi ne referim la 
televizor, calculator si internet, care nu fac altceva decât să contribuie la transformarea copiilor noştri in 
nişte persoane incapabile de a se controla comportamental, emoţional şi mai presus de toate slabi dezvoltaţi 
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intelectual. Se știe că începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştințe 
punându-i în contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. Activităţile de acest gen au o deosebită 
influenţă formativă, au la bază toate formele de acţiuni turistice: plimbări, excursii, tabere. În cadrul 
activităţilor organizate în mijlocul naturii, al vieții sociale, copiii se confruntă cu realitatea și percep activ, 
prin acţiuni directe obiectele, fenomenele, anumite locuri istorice. Fiind axate în principal pe viața în aer 
liber, în cadrul acţiunilor turistice, elevii îsi pot forma sentimental de respect și dragoste față de natură, față 
de om și realizările sale. Grija față de timpul liber al copilului, atitudinea de cunoaștere a dorințelor copiilor 
și de respectare a acestora trebuie să fie dominantele acestui tip de activități. Acestea le oferă destindere, 
încredere, recreere, voie bună, iar unora dintre ei posibilitatea unei afirmări și recunoaștere a aptitudinilor. 
Activitatea educativă școlară și extrașcolară dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea tinerei 
generații în actul decizional în contextul respectării drepturilor omului și al asumării responsabilităților 
sociale, realizându-se, astfel, o simbioza lucrativă între componența cognitivă și cea comportamentală.  
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PARTENERIATUL ȘCOALĂ – FAMILIE,  

FACTOR DECIZIONAL ÎN DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR 
EDUCATIVE  

 
PROF. INV. PRIMAR, BEJENARU MANUELA SIMONA 

ȘCOALA GIMNAZIALA „MIHAIL SADOVEANU” FALTICENI 
  
Activitățile extrașcolare contribuie la formarea personalității elevului. Sunt importante și utile. Dar 

sunt anumite aspecte care ar putea să influențeze succesul acestora, printre acestea numărându-se: 
desfășurarea acestora după programul de studiu, când elevii sunt deja obosiți sau înainte și aceștia nu se 
mai pot concentra la ore. Deci, programul elevului este mai încărcat. Cadrele didacticei caută soluții pentru 
valorificarea lor: urmăresc programul elevului din ziua respectivă, cât a avut de învățat sau de scris. Dar, 
este suficient? Întrebând elevii despre aceste aspecte, au recunoscut că este destul de greu să desfășori multe 
activități extrașcolare, pentru că programa școlară este încărcată. Se pune întrebarea: cum îi determinăm pe 
elevi să se implice în desfășurarea activităților extrașcolare ?  

De-a lungul anilor, activitățile extrașcolare au luat forme variate, toate având ca scop învățarea 
nonformală și petrecerea în mod plăcut a timpului liber. Prin aceste activități, care cuprind domenii și arii 
foarte mari, elevii își pot dezvolta anumite competențe și abilități necesare unei bune dezvoltări armonioase 
pentru o integrare în societate. Când vorbim de activități extrașcolare, ne referim la acel program la care 
elevul participă după ore și ar trebui să facă acest fapt cu plăcere deoarece scopul este acela de a-i forma 
abilitățile necesare unei bune dezvoltări, formării personalității elevului care își va găsi prin acestea 
înclinațiile, talentul și domeniul în care ei vor fi performanți.  

Ca profesor pentru învățământul primar, am căutat să îndrept elevul spre abordarea textului literar din 
mai multe perspective, astfel încât elevului să i se dezvolte orizontul cultural și spiritual. Încă din clasa a 
III-a, se pune accent pe valorificarea valențelor pozitive din basme, insistând pe victoria binelui în lupta cu 
răul, pe virtuțile alese ale personajului principal, care simbolizează idealul de curaj, demnitate, frumusețe 
fizică și morală. Pornind de la această temă se poate realiza în cadrul orelor extrașcolare o prezentare a 
aspectelor negative din societate și elevii vor fi stimulați să propună soluții prin care să îndrepte răul, 
aspectele negative, dând alternative la aceste fapte. Tot de la această specie literară, elevul este pus să 
contureze un CV imaginar al unui personaj negativ sau al unui personaj pozitiv.  

Pornind de la schițele lui I. L. Caragiale, elevii dezbat comportamentul lui Goe, lui Ionel și apoi se 
realizează o dezbatere amplă pe teme bunelor maniere. Elevii, jucând joc de rol vor crea scenete în care ei 
vor fi personaje din opere și vor dovedi că știu cum ar trebui să se comporte în anumite situații.  

Un succes deosebit l-a înregistrat dramatizarea unor fabule în cadrul unui concurs între clase. Elevii 
au selectat fabula preferată, au dramatizat, punându-se în situația unui anumit tip de personaj. Concursul a 
fost unul deosebit, au fost premiați cei mai buni elevi. După concurs s-au valorificat anumite teme din care 
elevii să învețe cum ar trebui să se comporte civilizat și adecvat în mai multe situații. Prin fabule se critică 
defectele omenești cu scopul de a le îndrepta. Valorificând învățătura fabulei, morala, elevii învață să 
aprecieze anumite valori: cinstea, dreptatea, modestia, onestitatea. La aceste activități deosebite pot 
participa și părinții, pot ajuta la crearea decorului în care elevul să performeze sau pot fi simpli invitați. 
Aceste texte literare contribuie la formarea personalității elevilor, la conturarea unor valori morale pe care 
să și le însușească pe viitor.  

În preajma sărbătorilor se organizează activități literar-artistice cu scopul de a valorifica tradițiile, 
obiceiurile, specificul poporului nostru. Elevii cântă colinde, se bucură de magia sărbătorilor de iarnă, la 
școală, dar și în cadrul familiei. Frumusețea colindelor parcă împrăștie în zare puritatea, iubirea, dragostea 
de aceste comori preluate din moși strămoși.  

O altă sărbătoare importantă este 1 Decembrie, zi în care fiecare suflet de român vibrează la tot ceea 
ce înseamnă tradiție, patriotism, iubire de neam și țară. Promovând valorile naționale învățăm să ne 
apreciem, să valorificăm virtuțile noastre ca nație. Valorificarea specificului neamului nostru îl poate 
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determina pe elev să interiorizeze anumite trăiri, să iubească țara, neamul și pe cei de lângă ei. Iubirea, 
colaborarea, dăruirea ne face mai buni, mai valoroși și acest lucru elevii îl află indirect din aceste activități. 

O altă temă foarte importantă este timpul liber și elevul trebuie să aibă alternative atractive și care îi 
dezvoltă competențele însușite în școală. Activitățile extrașcolare sunt acele uși care se deschid pe ambele 
părți, scopul lor fiind același, dezvoltarea personalității, stimularea încrederii în sine. Este de dorit ca elevul 
să învețe prin joc, să asimileze noi cunoștințe și într-un cadru nonformal. Datoria noastră de dascăli este de 
a-i crea elevului spațiul, conjuctură care să îl ajute să dea frâu imaginației, să își valorifice înclinațiile 
dezvoltându-le până va ajunge la performanță.  

Un eveniment atât de important, Învierea Domnului, este un prilej de bucurie și orice persoană trăiește 
intens toate etapele care duc la înălțarea sufletească de-a lungul acestor importante săptămâni. În aceste 
săptămâni, în cadrul activităților extrașcolare este necesar să se desfășoare activități extrașcolare care au ca 
scop formarea unor personalități armonioase, cu adâncă trăire și familiarizarea tânărului cu semnificațiile 
religioase ale zilelor care premerg și urmează Învierii Domnului.  

În cadrul activităților educative, se pot desfășura activități precum: recitarea unor poezii, creații ale 
elevilor, scenete, realizarea de felicitări, desene tematice. Este recomandat ca aceste activități să se 
desfășoare de la vârstele mici, ca orice tânăr să se identifice cu tradițiile, obiceiurile, slujbele religioase care 
marchează momentele cruciale ale existenței umane.  

Prin aceste activități li se oferă elevilor un alt mod de însușire a unor trăiri, valențe pozitive ale vieții. 
Cât sunt mici, toți copiii trebuie să își însușească valori morale, să trăiască momente înălțătoare, să 
conștientizeze rolul religiei în formarea lui ca individ și să participe la toate evenimentele importante alături 
de familia unită. Aceasta este soluția vitală pentru o viață echilibrată, pentru petrecerea momentelor 
neegalabile din mijlocul familiei, pentru formarea ca individ responsabil și valoros pentru societate.  

Se recomandă desfășurarea de parteneriate școlare având ca parteneri: familia, comunitatea, 
reprezentanții bisericii, școala. Această triadă stă la baza formării individului și niciun factor nu poate lipsi 
pentru că acest echilibru pentru viitorul individului va fi afectat. Cum se poate lucra în parteneriat? Este 
foarte simplu: în cadrul școlii se pot organiza simple activități literar-artistice, serbări, concursuri 
tematice…la care să fie invitați părinții sau membri comunității. Chiar dacă părinții sunt la mare depărtare, 
în străinătate, prin mijloace moderne, prin internet, Skype, ei pot viziona aceste evenimente și pot lua parte, 
chiar dacă nu sunt prezenți în acel loc. Ei pot urmări evoluția elevului și acest lucru este foarte important. 
Depărtarea părinților declașează mari drame în sufletul elevilor și aceste evenimente îi pot apropia, 
deoarece ei trăiesc emoții puternice.  

Elevii sunt încurajați în urma acestor activități să scrie versuri, jurnale ale trăirilor, astfel transmițând 
sentimentele trăite, puternice, emoțiile și celor din jur. Mult mai interesant ar fi dacă și părinții ar contribui 
la aceste momente.  

Important ar fi ca în cadrul acestor activități să fie inserate și momente muzicale, cântări religioase 
pe care ei să le îndrăgească. Se pot interpreta cântece alături de părinți, bunici, chiar și în 3 biserică, mai 
ales în anumite momente. Pot fi organizate și voluntariate sau se pot dona lucruri, dulciuri, alimente pentru 
cei nevoiași. În acest caz, se dă o mai mare amploare evenimentului.  

Este destul de greu să se găsească mult timp pentru pregătirea acestor activități, dar dacă se pornește 
de la ceea ce ei știu din familii, mai ales cei care locuiesc la țară, rezultatul va fi unul deosebit. Sunt activități 
frumoase care înnobilează sufletul omului și care îi dau strălucirea celui care aspiră la frumos, puritate.  
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COLABORAREA FAMILIE-ȘCOALA 

 

 PROF. PTR. INV. PRIMAR BERINDEU DANIELA 

ȘCOALA GIMNAZIALA LIEBLING 
 

Orice cadru didactic dorește să aibă o echipă puternică și inteligentă de partea lui. Fără participarea 

părinților efortul educativ organizat prin instituțiile școlare poate fi frânt, deviat sau deformat.  

În anii petrecuți la catedră, am învățat că numai o colaborare între cei doi factori este de natură să 

determine o eficiență maximă a muncii educative. Desigur, în acest proces de colaborare, rolul conducător 

îl are școala. Am avut șansa de a avea la clasă parinți speciali, implicati, empatici și pe care i-am simt 

aproape de mine și de copii în activitățile desfășurate. Ca educator am simțit că oricare ar fi dificultățile, 

piedicile, sau oricât de multe sunt obstacolele care apar totul e mai ușor de realizat când am alături părinții. 

Așa cum arăta și H.H. Stern “orice sistem de educație oricât de perfect ar fi, rămâne neputincios dacă se 

lovește de opoziție sau de indiferență din partea părinților.” Cu toții știm că suntem foarte diferiți și noi, 

adulții, și copiii între ei. De aceea nu e bine să nu fie comparați unii cu alții. Educatorul trebuie să înțeleagă 

că în fiecare dintre copiii pe care îi educă se "ascunde" o cheie magică, foarte diferită de la un copil la altul, 

iar rolul său și al părinților este să o găsească și să știe cum să o folosească. Atunci, potențialul fiecărui 

copil va exploda, se va descătușa. Tot în anii petrecuți la catedră, am învățat că e normal ca ambele părțile 

implicate ca partenere în educarea copiilor să aibă anumite aşteptări una faţă de cealaltă. Pot spune că 

așteptările comune majorității părinţilor, în ceea ce priveşte aşteptările lor privind activitatea cadrelor 

didactice sunt:  să fie sensibili la nevoile, interesele şi talentele speciale ale copiilor;  să stabilească cerinţe 

şcolare identice pentru toţi copiii; să manifeste entuziasm în educarea copiilor; să-i ajute pe copii să-şi 

sporească stima de sine; să comunice des şi deschis cu părinţii; să ofere recomandări privitoare la modul în 

care părinţii îi pot ajuta pe copii să înveţe.  De asemenea, cadrele didactice au anumite aşteptări din partea 

părinţilor:  să creeze copiilor oportunităţi de învăţare (un mediu sigur de dezvoltare fizică şi psihică); să 

susţină scopurile, regulile şi politica şcolii;  să sublinieze în discuţiile cu copiii, importanţa educaţiei pentru 

viaţă;  să-şi accepte responsabilitatea de părinte, fiind un bun exemplu; să-i ajute pe copii să realizeze un 

echilibru între activităţile şcolare şi cele extraşcolare; să-i încurajeze pe copii să se autodepăşească şi să-şi 

stabileacă scopuri realiste;  Colaborarea școlii cu familia se poate realize în diferite forme: - comitetele de 

părinți- sunt forme organizate de colaborare între școală și familie care duc la perfecționarea procesului de 

instruire și educare a elevilor; - vizitele la domiciliul elevilor;  - consultațiile individuale;  - corespondența 

cu familia. În relaţia şcoală- familie pot apărea dificultăţi de ordin comportamental ( întâlnite atât la părinţi, 

dar şi la cadrele didactice) sau de ordin material (se cere un surplus de efort din punct de vedere material 
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sau de timp). Aceste dificultăţi pot apărea din părerile diferite privind responsabilitatea statului şi a familiei 

cu referire la educaţia copiilor, impactul familial asupra rezultatelor şcolare ale copilului, participarea la 

gestionarea şi procesul decizional din şcoală, dar şi randamentul pedagogic al cadrelor didactice sau lipsa 

de timp a părinţilor. Pentru a nu se ajunge la asemenea dificultăţi, este de preferat ca părinţii să ia legătura 

cu şcoala nu doar atunci când sunt chemaţi la şedinţele cu părinţii sau atunci când copiii se confruntă cu 

anumite dificultăţi. Ei trebuie să participe la toate evenimentele importante ale şcolii (serbări, festivităţi, 

concursuri, spectacole, etc.), să uşureze misiunea educativă a şcolii prin continuarea educaţiei în cadrul 

familiei, dar şi să manifeste disponibilitate pentru participarea la cursuri cu caracter educativ realizate 

pentru părinţi. În concluzie, școlile trebuie să planifice și să implementeze programe de parteneriat, pentru 

a amplifica implicarea părinților. Scopul educației este de a forma un om cu o gândire liberă, creativ și 

sociabil. Un proverb spune: „O vorbă bună rostită la timp înviorează sufletul copilului, precum și ploaia 

bună, căzută la timp potrivit, înviorează câmpul“.  
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SERBAREA ȘCOLARĂ –  

MOMENT DE BUCURIE PENTRU COPII ȘI PĂRINȚI 
 

PROF. BICLEA CODRUȚA 
ȘCOALA GIMNAZIALA „AL. CEUȘIANU”, REGHIN - MUREȘ 

 
Există momente în viaţa personală a copiilor din clasele primare care sintetizează în ele amintiri dragi. 

Aceste momente trebuie să le disociem de şirul clipelor obişnuite şi să le dăruim o frumuseţe care să le 
confere o prezenţă luminoasă în viaţa de zi cu zi. Unul din tipurile de activităţi artistice ce se pot organiza 
cu şcolarii mici, este serbarea.  

Serbarea şcolară de şi pentru copii reprezintă un gen artistic cu o formulă complexă, materializat 
printr-o finalizare specifică unei activităţi cu scop didactic şi estetic, având un caracter aparte.  

Serbările şcolare rămân întotdeauna momente de bucurie sufletească şi un prilej de manifestare 
inedită a talentului nativ al copiilor în faţa părinţilor şi admiratorilor emoţionaţi ce încearcă cu greu să-şi 
ascundă lacrimile. 

Ştim cu toţii să sunt foarte importante cunoştinţele ştiinţifice însuşite de copii. Părinţii sunt mulţumiţi 
atunci când odraslele asimilează noţiuni, ştiu să le folosească şi obţin calificative bune. Dar parcă niciodată 
nu se simt mai fericiţi ca atunci când îşi urmăresc copilul spunând o poezie, cântând, dansând sau jucând 
teatru. Serbările școlare sau alte activităţi artistico-interpretative să aibă o importanţă deoasebită în viața 
micului școlar. 

Cadrul didactic trebuie să se bazeze pe organizarea serbărilor ca pe unul dintre cele mai eficiente 
mijloace de educare, de sudare a colectivului, ştiute fiind influenţele favorabile ale acestora în dezvoltarea 
şi satisfacerea dorinţelor de afirmare şi joc. Serbările de orice fel îmbogăţesc şi nuanţează viaţa lor afectivă, 
generând apariţia unor sentimente neîncercate sau le dezvoltă pe cele mai slab manifestate anterior, izvorâte 
din sursa inepuizabilă de emoţii variate şi trainice pe care le reprezintă. Acestea contribuie la dezvoltarea 
simţului de răspundere al fiecărui copil şi al întregului colectiv, favorizează stabilirea unei discipline 
conştiente pe parcursul repetiţiilor şi în cadrul desfăşurării lor. Contactul cu publicul prezent trezeşte în 
copii energia latentă, existentă în fiecare, de a învinge dificultăţile întâlnite, de a-şi stăpâni timiditatea, le 
cultivă spiritul de iniţiativă, de independenţă în acţiune. Pregătirea serioasă din timpul repetiţiilor contribuie 
la stimulare interesului pentru munca făcută cu un scop precis şi îndeplinită cu conştiinciozitate. Realizarea 
estetică a numerelor, armonia întregului spectacol, calitatea acompaniamentului muzical educă gustul 
pentru frumos şi contribuie la dezvoltarea talentului fiecăruia în parte. În acest tip de spectacol nu se 
comunică informaţii în accepţiunea lor didactică ci, pornind de la mijloacele artistice adecvate, se sugerează 
elementele generatoare ale trăirilor emoţionale şi ale satisfacţiilor moral afective. 

Scena creează copiilor posibilitatea de a-şi manifesta din plin trăsăturile individuale ale personalităţii 
lor. Aceasta impune dezvoltarea intereselor copiilor pentru activităţile artistice, ne oferă prilejul de a le 
forma unele aptitudini: de a cânta melodios, de a recita expresiv, de a dansa elegant. Interesele şi aptitudinile 
le vom dezvolta în strânsă legătură cu celelalte procese şi însuşiri ale copiilor: gândirea, limbajul, atenţia, 
sentimentele, voinţa etc. Din varietatea lucrărilor literare, muzicale, coregrafice trebuie selecţionate cele 
mai reuşite, cele mai frumoase ca formă de redare şi conţinut, care considerăm că ar avea influenţă asupra 
copiilor. Executând dansuri, intonând cântece, recitând versuri sau interpretând roluri într-o scenetă, le 
formăm elevilor o serie de deprinderi artistice: armonizarea şi nuanţarea vocii, eleganţă în mişcări şi ţinuta 
corpului, declamarea expresivă, mimică în funcţie de conţinut etc. La rândul lor, aceste deprinderi stau la 
baza dezvoltării dragostei pentru frumos, a gustului estetic şi a aptitudinilor artistice. 

De fiecare dată trebuie să ne străduim să îmbinăm aceste laturi pentru a asigura un program variat şi 
cu un conţinut adecvat scopului urmărit. Se poate afirma că se face operă educativă şi sporesc şansele de 
reuşită a spectacolului dacă se apelează la calităţile de dans, graţie, armonie ale unora, la simţul şi 
înclinaţiile muzicale ale câtorva, dacă se recurge la harul desenului, al picturii, la destoinicia pentru lucrul 
practic al celorlalţi copii, în vederea confecţionării costumelor, însemnelor, măştilor, decorurilor, recuzitei 
necesare, armonizând toate talentele şi apreciindu-le în egală măsură. Toate acestea contribuie la 
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dezvoltarea spiritului de răspundere, a independenţei în acţiune, a mândriei de a realiza cu forţe proprii 
spectacolul şcolar care capătă varietate şi dinamism prin îmbinarea armonioasă a diferitelor ramuri artistice. 

Se recomandă ca, pentru buna reuşită a serbării să fie antrenaţi şi părinţii sau rudele apropiate ale 
copiilor, solicitându-le ajutorul din timp, în cadrul şedinţelor cu părinţii sau prin convorbiri individuale 
pentru explicarea importanţei serbării, a conţinutului ei, şi a rolului lor în obţinerea succesului. Există cazuri 
fericite în care elevii primesc daruri oferite din contribuţia părinţilor, din sponsorizări sau de reprezentanţi 
ai comunităţii locale. Este foarte bine să desfăşurăm serbarea şcolară şi în afara sălii de clasă. 

Pregătirea unei serbări şcolare impune respectarea particularităţilor anatomofiziologice ale copiilor 
și să fie un mijloc educativ şi o formă de distracţie pentru cei mici.Organizarea prea frecventă a serbărilor 
în perioada unui an şcolar îi va obosi pe copii şi va duce la scăderea interesului lor faţă de astfel de acţiuni. 
Prin munca de pregătire desfăşurată în comun, în cadrul căreia se întâlnesc variate manifestări ale stărilor 
sufleteşti, serbările reuşesc să polarizeze interesele şi preocupările elevilor în jurul vieţii în colectiv, 
consolidându-i astfel. În momentele propice, de relaxare şi bucurie pentru ei, învăţătoarea trebuie să explice 
cu tact şi răbdare motivul pentru care se pregăteşte serbarea respectivă, însemnătatea evenimentului 
sărbătorit, precum şi necesitatea unei munci disciplinate şi consecvente pentru ca rezultatele să 
mulţumească în final pe toată lumea: părinţi, învăţător, elevi, prieteni, bunici.  

Renunţarea la serbări sau organizarea lor superficială, formală, înseamnă sărăcirea vieţii sufleteşti a 
copiilor, după cum numărul lor prea mare duce la diminuarea stărilor afective, emoţioale. Fiecare serbare 
şcolară este un prilej de bucurie, încântare, evidenţiere a talentului şi a muncii în echipă. În acelaşi timp, e 
o provocare şi o ocazie de a ne transforma în regizori, noi, cadrele didactice, în actori ei, elevii şi în public 
spectator ei, părinţii, un public foarte subiectiv, emoţionat şi generos cu aplauzele. La sfârşit, se trage 
cortina, aplauzele binemeritate confirmă reuşita spectacolului şi se scrie astfel o nouă pagină în cartea 
amintirilor din viaţa de şcolar.  
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE ÎN PARTENERIAT CU 

PĂRINŢII 
 

PROF. BILANIN CLAUDIA,  
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,ANGHEL SALIGNY,, BANLOC 

 
În fiecare an realizez un parteneriat cu părinţii elevilor pe care îi îndrum, parteneriat denumit 

“Împreună vom fi campioni!!!”. Motivul realizării acestui parteneriat este necesitatea menţinerii unităţii de 
cerinţe în educaţia copilului, necesitatea realizării unei legături reale între şcoală şi familie ca parteneri egali 
în educaţia copilului. Scopul acestui parteneriat este implicarea şi participarea reală a părinţilor în 
activităţile la clasă şi la cele extracurriculare.Ca obiective majore ale acestui parteneriat aş aminti: formarea 
părinţilor în spiritul ideii de parteneri egali în educaţia copiilor; convingerea părinţilor pentru a investi în 
dezvoltarea personală a copilului şi a grupului în ansamblu; implicarea părintilor în atragerea de resurse 
(financiare sau materiale) necesare unei bune desfăşurări a actului educaţional; creearea unui mediu 
educativ pozitiv, favorabil, adecvat pentru o stimulare continuuă a învătarii spontane a copilului; 
achizitionarea de către părinţi a unor informaţii şi cunoştiinţe pe care să le folosească în educarea propriilor 
copii; implicarea părinţilor în atragerea şi găsirea de resurse materiale şi financiare necesare derulării 
serbării de Crăciun, de sfârşit de an şcolar, organizării de excursii şcolare. 

 Învățământul gimnazial este o treaptă importantă și responsabilă în cadrul sistemului de învățământ. 
El constituie temelia includerii copilului în activitatea asiduă și ordonată dintr-o colectivitate de oameni, 
care este mereu în schimbare și presupune competitivitate. 

Școala îl învață pe copil să se situeze printre semeni, să se obișnuiască cu anumite cerințe și realități 
sociale. Dar educația în familie constituie prima școală a copilului, partea cea mai importantă a pregătirii 
lui pentru viața socială și productivă. Familia trebuie să fie prima instituție socială care se preocupă de 
asigurarea condițiilor necesare dezvoltării normale a copilului. Școala și familia sunt cei doi poli de 
rezistență ai educației, care contribuie prin mijloace specifice la formarea tinerilor. Odată cu intrarea în 
școală, copilul trăiește în două lumi diferite: una a familiei, colorată încă de afectivitatea primei copilării, 
cealaltă, a școlii, încărcată de noi exigențe și de promisiunile viitorului, la fel de importante. Dacă aceste 
medii educaționale se completează și se susțin, ele asigură într-o mare măsură buna integrare a copilului în 
activitatea școlară și, pe plan mai general, în viața socială. 

 Obiectivul cel mai important al colaborării dintre școală și familie în perioada școlarității îl reprezintă 
susținerea eforturilor copilului pentru ca acesta să dobândească primele instrumente ale muncii intelectuale 
și să obțină succesul școlar. Clasa reprezintă pentru elevi al doilea mediu de socializare, după familie. Aici 
elevul va trăi și experimenta, va învăța deprinderi sociale necesare pentru viață. În activitatea pe care o 
desfășurăm, am pornit întotdeauna de la „punctele forte”ale elevilor și cele ale noastre ca învățător, cum ar 
fi: ce știe elevul, ce poate să facă, ce îi este îngăduit să realizeze, spre ce are înclinații, de ce abilități 
didactice dispune. Apoi am avut în vedere”punctele slabe”pe care vrem să le îndreptăm (ce nu știe elevul, 
ce n-a înțeles, ce nu poate să facă, ce nu ne este îngăduit nouă ca profesori să facem). Este necesară o bună 
cunoaștere a elevilor și totodată o bună cunoaștere a forțelor proprii. Folosirea metodelor interactive 
(discuțiile colective, interpretarea de roluri, rezolvarea în grup a unor probleme, efectuarea de experiențe) 
asigură condițiile oportune elevilor să se afirme atât individual, cât și în echipă. Am ajutat elevii să treacă 
peste rețineri, să-și exprime în mod deschis opiniile personale, să vorbească despre evenimentele la care 
participă, despre calitățile și defectele lor. Elevii au dobândit nu numai curajul exprimării unor opinii, ci și 
respectul pentru părerile colegilor, ale părinților, pentru adevăr. În felul acesta am pus pe fiecare elev în 
situația de a-și exercita, în clasă, principalele însușiri care-i definesc personalitatea, făcându-i participanți 
activi, dar și colaboratori, parteneri ai noștri în ducerea la bun sfârșit a tuturor activităților. Calitatea 
proceselor de comunicare ce se stabilesc în grupul școlar depinde de potențialul comunicativ al fiecăruia 
dintre membrii lui. Educatorul trebuie să dețină înainte de toate, bune calități de mediator pentru a-i facilita 
procesul stabilirii unor interacțiuni directe, sincere, bazate pe încredere între elevi, dar și între sine și fiecare 
dintre elevi. În domeniul colaborării școală-familie, punctul de plecare este cunoașterea prealabilă a 
părinților de către diriginte-profesor, a familiei, a climatului familial. Activitatea educativă îmbracă și în 
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școala noastră o multitudine de forme la următoarele nivele: comitetul de părinți, consiliul reprezentativ al 
părinților, vizitele la domiciliu, corespondența cu părinții, consultațiile pedagogice, implicarea părinților în 
activitățile școlii, activitățile nonformale(excursii, cercuri, serbări, aniversări, cursuri), consultații la cererea 
părinților. Numărul mare de contacte școală-familie nu asigură neapărat rezultate fructuoase. Întâlnirile 
colective cu părinții reprezintă cea mai “profitabilă”și democratică formă de colaborare a învățătorului cu 
familiile elevilor săi. Pentru diriginte înseamnă un cadru de manifestare și de perfecționare a calităților sale 
manageriale, un moment optim de conștientizare și de mobilizare a părinților într-un parteneriat real, prilej 
de a învăța și el din experiența părinților. Pentru părinți, adunările colective reprezintă tot atâtea prilejuri 
de autoevaluare și de sporire a competențelor educative, de informare pedagogică avizată, decide 
înțelegerea complexității fenomenului instructiv-educativ și a poziției pe care o ocupă în acest proces. În 
toate cazurile de întâlniri, contacte, proiecte, raporturi mutuale, au fost implicați, în mod egal, elevii ca 
parteneri de dialog și ca beneficiari ai unor servicii educaționale de calitate necesare dezvoltării armonioase 
a personalității. 
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MAGIA SARBATORILOR DE IARNA ! TRADITII SI OBICEIURI  
 

PROF. INV. PRIMAR: BINCA LILIANA EMILIA  
SCOALA GIMNAZIALA COSERENI, JUD. IALOMITA  

 
 Spiritul sarbatorilor este de fapt magia care ne vrajeste tot anul. Indiferent de varsta, peste 90% din 

oamenii care sarbatoresc Craciunul considera ca luna decembrie este cea mai frumoasa luna din tot anul. 
Aceasta fascinatie pentru sarbatorile de iarna se dezvolta inca din copilarie. Ce inseamna 5 decembrie? In 
seara de 5 spre 6 decembrie, Mos Nicolae trece pe la fiecare copil si in functie de cum a fost in anul respectiv 
primeste in ghetuta fie un cadou, fie o nuia. Toata agitatia incepea cu pregatirea cizmelor, bocancilor. 
Acestia trebuie sa fie perfecti curati, astfel incat sa primim cadoul mult visat: dulciurile. 

 Spiritul sarbatorilor de iarna era deja in sufletul copiilor. Iar bucuria era abia la inceput. Purtati de 
elanul sarbatorilor de iarna, mai ales ca urmeaza cel mai important mos, Mos Craciun, incepeam sa scriem 
pe o felicitare ce anume doream sa primim de Craciun. Chiar daca vremurile au evoluat si dorintele copiilor 
au devenit tot mai complicate, totusi aceeasi bucurie, acelasi spirit al sarbatorii exista in sufletul si privirea 
oricarui copil si a oricarui adult. 

Spiritul sarbatorii inseamna in primul rand familie. Este perioada din an in care familia petrece cel 
mai mult timp impreuna, se redescopera, comunica si se bucura reciproc de prezenta tuturor. 

 Majoritatea activitatilor care se desfasoara in aceasta luna, in special etapa premergatoare 
Craciunului si Anului Nou presupune o munca de echipa. Ci daca ne gandim ca rezultatul acestor activitati 
este o perioada mirifica, atunci rezultatul acopera orice efort. 

Insa care este momentul decisiv care ne ajuta sa intram in spiritul sarbatorii definitiv? Zapada. 
Craciunul fara zapada parca nu ar fi Craciun. 

 Patura alba de omat care se asterne uniform peste peisaj declanseaza „fiesta”. Apoi esentiala este 
vacanta, astfel ca avem timp liber pentru a savura fiecare moment. 

 Asa ca daca sunteti copii, in momentul in care cad primii fulgi de zapada, iesiti afara si savurati 
fiecare moment. Intipariti-va in minte mirosul zapezii, adierea rece pe obraji, faceti ingerasi pe zapada, 
oameni de zapada, bulgari de zapada !   

 Memorati aceste clipe deoarece va vor urmari toata viata si pe masura ce veti creste va vor ajuta sa 
iubiti si mai mult aceasta perioada frumoasa a anului. Si nu uitati: intocmiti lista pentru Mos Craciun, asta 
daca ati fost cuminti. 

Daca esti adult nu inseamna ca spiritul sarbatorii nu te emotioneaza la fel de mult ca si pe un copil. 
 In prezent a intra in spiritul sarbatorilor este mult mai usor. Nu ai cum sa nu simti pulsul sarbatorilor 

privind si filme care te introduc in magia Craciunului. 
 In Ajunul Craciunului impodobim bradul. Este un moment asteptat cu nerabdare atat de copii, dar si 

de adulti. Cine aseaza steaua in varful bradului, unde asezam ingerasii argintii, sunt detalii care ne ajuta sa 
lucram in echipa si transformam acest eveniment intr-o ocazie de bucurie, sa cantam sau sa ascultam 
colindele magice, in tot acest timp. Cate povesti nu se spun in jurul bradului? Cate „amintiri din copilarie” 
nu depanam in acel moment? 

 Insa ce se simte in casa? Miros de cozonac, amestecat cu aroma de scortisoara, portocala si zahar. 
Mama sau bunica, orice copil, da o mana de ajutor si contribuie la pregatirea mesei si a bucatelor, ca sa ne 
putem bucura de spiritul sarbatorilor. Spiritul sarbatorii inseamna Nasterea lu Hristos, consta in colindele 
care amintesc de nasterea Mantuitorului. Faptul ca suntem impreuna cu cei dragi, faptul ca impartim din 
putinul pe care il avem cu toata lumea, ca asteptam copiii sa colinde si ne pregatim sa le dam colacei, 
covrigi, nuci si portocale, inseamna mai mult decat orice mancare aleasa. Asta e magia Craciunului, magie 
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ce nu poate fi comparata cu alta sarbatoare a noastra a romanilor . Copiii asteapta sa vina cu Steaua, cu 
Plugusorul sau Sorcova. 

Colindele rasuna peste tot, totul culminand cu noaptea de Ajun in care colindatorii ne bat la usa pentru 
a anunta nasterea Mantuitorului. 

 Familia adunata in jurul bradului, bucate alese pe masa, bradul impodobit, cadourile sub brad, 
colindatori la usa. Totul pentru o luna perfecta in care spiritul sarbatorii ne-a invatat sa fim mai buni si mai 
intelegatori. 

Bucurati-va de spiritul sarbatorilor deoarece acestea se intampla doar o singura data in an! 
Craciun fericit si un an nou cu sanatate! 
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ACTIVITĂȚI EDUCATIVE ONLINE ORGANIZATE  
PENTRU MARCAREA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ 

 
PROF. ING. ADRIANA-ANAMARIA BINDEA,  
ȘCOALA GIMNAZIALA "DACIA" - ORADEA 

 
„Profesorul este un actor, învăţarea este un spectacol ... Cred că nu există decât o singură învăţare 

autentică, aceea care se face în stare de bucurie. Atâta vreme cât aceste două acte (actul imperativ al 
profesorului şi momentul de bucurie al elevului), nu fac joncţiunea, totul este sortit eşecului”. (Solomon 
Marcus) 

 
Elevii școlii noastre, adaptându-se cerințelor școlii online, învață cu răbdare și cu îndrumare 

permanentă, cum să filtreze informațiile corecte stocate pe numeroase site-uri, cum să le proceseze, apoi să 
le transforme în cunoștințe și să le aplice acolo unde este nevoie. Învață să beneficieze de puterea resurselor 
interactive online și a clipurilor video. 

Toate acestea îi ajută să își crească nivelul de încredere în sine, le dezvoltă abilitățile de lucru cu 
calculatorul, abilitățile de comunicare, creativitatea. 

Faptul că elevilor le plac activitățile practice, atât cele realizate individual cât și pe grupe, nu mai 
trebuie pus la îndoială, ei valorizând astfel într-un mod superior cunoștințele acumulate în cadrul lecțiilor 
teoretice.  

Prin astfel de activități ei se manifestă creativ și liber, își cultivă gustul pentru frumos, dobândesc un 
comportament ecologic prin folosirea de multe ori a unor deșeuri reciclabile, învață prin joc, prin căutare, 
prin exteriorizarea fanteziei. Este important ca activitățile alese să aibă, pe lângă partea educativă, și o parte 
distractivă, informală. 

Sărbătorile de iarnă sunt un prilej de bucurie atât pentru cei mari, dar mai ales pentru cei mici. Magia 
sărbătorilor ne cuprinde pe toţi de Crăciun, dar mai ales pe copii. Câţi dintre copii nu-şi aranjează cu grijă 
cizmuliţele pentru ca Moş Nicolae să le lase ceva în ele? Câte suflete de copii nu au încercat să-l surprindă 
pe Moş Crăciun în acţiune?  

Familiarizarea cu tradiţiile şi obiceiurile specifice poporului nostru, introducerea în educaţia lor a 
unor elemente de cultură şi civilizaţie ale ţărilor europene, trebuie să fie un deziderat încă de la o vârstă 
fragedă.  

La această vârstă copilul asimilează valori esenţiale ale umanităţii, ce vor face din el un OM mândru 
de moştenirea sa culturală şi de apartenenţa sa religioasă, va şti să aleagă frumosul şi binele şi din alte 
culturi.  

Mai ales în aceste vremuri grele, când distanțarea fizică a dus, din păcate, și la distanțarea socială, 
trebuie să le insuflăm copiilor sentimentul de SPERANȚĂ. Activitățile de mai jos au fost realizate cu mult 
suflet de elevii din clasele de gimnaziu, pe baza temelor studiate la orele de educație tehnologică. 

Chiar dacă învățarea online este impersonală, spre deosebire de educația în clasă în care există o 
interacțiune față în față reală între elev și profesor, s-a simțit bucuria și entuziasmul copiilor în așteptarea 
Sfintelor sărbători. Ei au realizat activități prin care și-au pus în valoare talentul, dorința de comunicare, 
care au diminuat stersul și anxietatea și care le-a oferit o starea de bine. Deși nu poate înlocui în totalitate 
cursul din sala de clasă, învățarea on-line are farmecul ei. Important este să rămânem optimiști, să 
continuăm învățarea cu ajutorul resurselor educaționale deschise și să fim alături de cei dragi! 

 
Sărbători fericite, oameni buni! 
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GRADINIȚA DE ACASA 

 
ED. BIȚĂ PETRUȚA ANCUȚA,  
G.P.P. PRICHINDEII, GIURGIU 

 
Încă de la începutul grădiniței, am știut că o să fie un an cu totul deosebit. Ne-am pregătit sufletește 

și am încercat să întâmpinăm copiii într-un mod cât mai natural, pentru ca ei să nu simtă situația dificilă cu 
care ne confruntăm. În perioada scurtă în care am desfășurat activitățile in grădinița, copiii au reușit să se 
obișnuiască cu programul, să-și facă prieteni, să se familiarizeze cu unele activități destul de puțin. 

Dar lucrurile frumoase se termină repede, așa că ne-am văzut nevoiți să rămânem acasă, să 
desfășurăm activități on-line. Învățământul preșcolar trece prin situatia de a se reinventa și de a continua, 
dar nu oricum, ci păstrand un echilibru în derularea unui proces didactic firesc, stimulativ și atractiv. 
Învățarea există și în online, iar pentru educatoare, părinți și copii înseamnă doar noi ferestre către educație. 
Perioada desfășurării cursurilor la distanță ne-a demonstrat, dacă mai era nevoie, rolul pe care-l are un 
parteneriat real, transparent și autentic cu părinții și familia fiecărui copil. 

Luând in considerare Scrisoarea metodică pentru anul școlar 2020-2021, in care se recomandă a 
utiliza comunicarea și învățarea asincronă, adaptarea conținuturilor astfel încât să nu genereze complexitate, 
presiune sau o supraaglomerare nefirească și cu efecte nocive asupra copiilor, interacțiunea cadrelor 
didactice cu copiii s-a realizat îndeosebi prin utilizarea rețelelor de telefonie mobilă (aplicația WhatsApp 
sau Messenger), a poștei electronice și/sau a unor rețele sociale (Facebook) sau platforme (Zoom) si s-a 
axat pe transmiterea unor resurse educaționale (fișe de lucru, înregistrări video/audio cu cântece, povești, 
poezii, activități practice si plastice adecvate vârstei și interesului copiilor, linkuri ale unor instiuții de 
educație și cultură care pot sprijini învățarea copiilor preșcolari la domiciliu etc.). Ni se precizează, de 
asemenea, să avem comportamente de solidaritate și responsabilitate.  

Tinând cont de faptul că anul acesta am grupa mică, am simțit nevoia să fac ceva mai mult decât cele 
enumerate mai sus, prezente și în recomandările Scrisorii metodice. Copiii au apucat să interacționeze prea 
puțin, să se familiarizeze cu activitățile din grădiniță, la fel de puțin. Pentru a nu rupe lanțul obișnuinței, 
pentru a nu uita programul de la grădiniță, chipul si vocea educatoarei, m-am gândit să înregistrez 
activitățile/jocurile și să le trimit pe grupul clasei. În acest fel am ținut cont și de programul părinților, care 
nu ar fi putut să intre pe platformă la oră fixă. Ei au desfășurat activitățile propuse în ritmul lor, dat de viața 
și programul familiei. Am admirat dedicarea și chiar talentul unor părinți în sprijinirea copiilor.  

Totodată, am pregătit mape individuale cu activități practice educative, care respectă particularitățile 
vârstei și Curriculumul preșcolar. Părinții au ridicat aceste mape cu materiale de la grădiniță, oferindu-le 
copiilor suport concret pentru activitățile/poeziile/poveștile înregistrate de educatoare. 

La rândul lor, copiii au lucrat cu spor și, cumva, într-un cadru ”official”, știind că materialele sunt de 
la dna educatoare. Indicațiile au fost trimise tot sub forma unor înregistrări, ce cuprindeau etapele de lucru, 
explicate pas cu pas. După ce au lucrat cu atenție, sub îndrumarea și cu ajutorul părinților, atunci când a 
fost nevoie, copiii au simțit nevoia să fie văzuți/auziți/aplaudați. Părinții au încărcat filmulețe/fotografii cu 
ei, desfășurând activitățile propuse.  

Nu am uitat nici de feedback. Acesta, făcut individual a fost cheia succesului activităților noastre. Am 
trimis aprecieri audio/video fiecărui copil în parte. Astfel, el a primit confirmarea că a lucrat frumos, că 
este apreciat, dar și o motivație pentru a continua activitățile. Nu este foarte ușor pentru un copil, aflat în 
cadrul familiei, în confortul casei, alături de jucării, televizor, alți stimuli vizuali și auditivi să se retragă și 
să desfășoare activitatea de la grădiniță. La fel de greu este și pentru părinte, care trebuie să-I explice pe 
înțelesul lui, că trebuie să ”aducă” grădinița acasă.  

Dar iată că, având activități atractive, materiale de calitate, părinți implicați și conștienți de importanța 
educației, am reușit să continuăm munca începută în grădiniță.  
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CELE MAI FRUMOASE TRADITII SI OBICEIURI DE CRACIUN IN 

OLTENIA 

 

PROF. INV. PRIMAR: BIZDOACA DANIELA-ELENA 

LICEUL SANITAR ANTIM IVIREANU, RÂMNICU VÂLCEA 
 

 Tradiţiile şi obiceiurile de Crăciun în Oltenia sunt multe, iar majoritatea sunt de atragerea binelui 

asupra gospodăriei.  

 Se spune că în această noaptea se deschide cerul, iar oamenii buni pot să-l vadă pe Dumnezeu luând 

masa cu sfinţii şi îngerii. 

 În ajunul Crăciunului, în Oltenia în multe comune se vrăjeşte în foc. Toţi membrii familiei se adună 

în jurul focului şi dau cu o nuia în foc zicând: 

 “Bună dimineaţa lui Ajun / Că-i mai bună a lui Crăciun / Într-un ceas bun / Oile lânoase / Vacile 

lăptoase / Caii încurători / Oameni sănătoşi / Să se facă bucatele, porumbul, grâul”.  

 Mersul cu Vicleiul . 

 În comuna doljeană Argetoaia în ajunul Crăciunului se colindă cu Vicleiul, o cutie mare, împodobită 

în fel şi chip, pe care o poartă doi flăcăi. Înăuntru sunt nişte păpuşi confecţionate din lemn de fetele din sat 

,dar şi cârpe colorate. Flăcăii trebuie să meargă în această seară având grijă să nu ocolească gospodăriile 

fetelor care le-au dat păpuşi, iar aceştia trebuie să scoată cât mai la vedere. În caz contrar, fiind mare 

supărare. Tot în Oltenia în ziua de Crăciun are loc loc „Adunatul gunoaielor“. Oamenii merg prin curte şi 

adună toată resturile, în credinţa că gospodăria va avea pui mulţi, iar femeile se aşază pe vine, aşa cum vor 

sta cloştile pe ouă în anul care va veni.  

 De Crăciun, localnicii respectă ritualuri menite să atragă belșugul în gospodărie. Unul dintre aceste 

ritualuri este pregătirea „colindelor”, bețe de alun care se taie înainte de Ignat și se lasă la uscat până de 

Ajun. Acestea sunt decorate în alb și negru, simboluri ale opoziției lumină-întuneric, viață-moarte. Se crede 

că animalele atinse de aceste bețe vor avea parte de sănătate. 

 Într-o anumită zonă a Olteniei s-a păstrat un obicei unic la noi în țară. De Anul Nou, bărbații 

împodobesc un cap de porc cu mărgele și cercei și cântă un colind care povestește legenda Vasilcăi, o 

zeitate care proteja holdele și care era, de fapt, o purcea. 
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AVIZAT 
LICEUL TEORETIC ,,DAVID VONIGA” GIROC DIRECTOR,  
GRĂDINIŢA P.P. GIROC  
GIROG, TRANDAFIRILOR, NR. 59  
JUD. TIMIŞ  
PROF. MIHAELA PASCU  
DIRECTOR ADJUNCT, PROF. NICOLAE M. PETCHESCU  
TEL.0256396196  
 
Nr. de înreg............din.............  
 
 
Parteneriat grădiniță-părinți 
ANUL ŞCOLAR: 2020-2021 
GRUPA MARE B 
 

 
EFICIENTIZAREA EDUCAŢIEI COPIILOR 

 PRIN ATRAGEREA PĂRINŢILOR 
 

EDUCATOARE:  
LIDIA CLAUDIA BLIDĂRAN 

 MIHAELA AIPU 
 

Învăţământul preşcolar actual urmăreşte abordarea integrală a copilului şi a educaţiei sale, implicarea 
familiei şi a comunităţii în educaţia copilului, dezvoltarea politicilor educative de responsabilizare, precum 
şi dezvoltarea organismelor societăţii civile care să promoveze alternative educaţionale specifice vârstei de 
0-6 ani. Pentru realizarea acestor obiective este necesar ca societatea să conştientizeze şi să respecte 
drepturile copilului, să schimbe mentalităţile, să aducă o nouă viziune privind copilul ca membru al 
comunităţii, să ajute la formarea unor relaţii de tip democratic referitor la copil, familie, comunitate şi 
grădiniţă. Educaţia pentru calitate în învăţământul preprimar are la bază zona socio-emoţională, care îşi 
propune un scop dublu:  

 - Oferă metode ce permit individului să se integreze şi să se adapteze mediului socio- cultural; 
 - Dezvoltarea autonomiei personale a autenticităţii şi a creativităţii.  
 Antrenând familia ca partener în educaţie, grădiniţa asigură susţinerea optimă a învăţării copiilor şi 

a nevoilor lor de dezvoltare. Programul instructiv- educativ din grădiniţa de copii recunoaşte importanţa 
familiei în viaţa copilului şi stabileşte strategii efective de includere a părinţilor în programele grădiniţelor.  

 Conştientizarea părinţilor asupra rolului şi a importanţei educaţiei timpurii reprezintă imperativul 
reformei învăţământului preşcolar; o colaborare de succes dintre grădiniţă şi familie sporeşte înţelegerea şi 
sensibilitatea faţă de nevoile copilului, potenţând astfel reuşita integrării în ciclul primar. 

 Activităţile desfăşurate împreună cu familiile copiilor şi în favoarea acestora constituie o parte 
componentă a unui program eficient de educaţie timpurie. Prin aceste activităţi părinţii sunt sprijiniţi să îşi 
cunoască copiii, să le identifice nevoile şi să sprijine dezvoltarea şi cresterea lor armonioasă. Altfel spus, 
este o ipoteză de lucru, orice părinte îşi iubeşte copilul şi doreşte să-i ofere cât mai mult pentru o dezvoltare 
armonioasă din toate punctele de vedere dar nu întotdeauna găsesc mijloacele cele mai eficiente.  

 Prin consilierea părinţilor se acordă sprijin moral şi psihopedagogic pentru familiile preşcolarilor. 
Acestea sunt îndrumate şi încurajate pentru a-şi exercita cu succes rolul in viaţa copiilor, în creşterea, 
îngrijirea şi educarea adecvată a acestora. 

 Pentru eficientizarea consilierii am aplicat următoarele principii:  
 - acceptarea si comunicarea eficientă; 
 - confidenţialitatea; 
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 - respectul individualităţii; 
 - sinceritatea; 
 - recunoaşterea propriilor limite; 
 - negocierea soluţiilor şi respectarea deciziilor beneficiarului ; 
 - nediscriminarea 
 Setul de relaţii pozitive şi negative care pot influenţa dezvoltarea copilului şi care constituie punctul 

de plecare în educarea unor comportamente cât mai adecvate ale parinţilor au fost enumerate de PEARCE 
(1991): 

ASPECTE POZITIVE ASPECTE NEGATIVE 
• Căldură și afectiune • Răceală și ostilitate 
• Stabilirea clară a limitelor • Îngrijire insuficientă 
• Recunoașterea rapidă a nevoilor • Lipsa de raspuns la nevoi 
• Acceptarea defectelor • Respingerea defectelor  
• Predictibilitate  • Impredictibilitate  
• Respectarea individualităţii • Lipsa de respect  
• Respectarea calităţilor • Superioritate și negativism 

Activitatile cu parintii formează un tot unitar în munca grădiniţei. Pentru a răspunde nevoilor de 
formare, informare şi consiliere am proiectat un program pentru parinti în cadrul căruia am avut în vedere 
atât nevoile copiilor şi ale părinţilor, cât şi ale grădiniţei. 

 Parteneriatul cu familia este absolut necesar, dat fiind faptul că părinţii sunt primii educatori ai 
copilului, educatoarea valorificând şi continuând experienţa acumulată de copil în familie. Indiferent de 
competenţele lor educaţionale, de situaţia lor materială şi socială, ei sunt extrem de importanţi pentru copii. 

 În colaborarea grădiniţă- familie am avut în vedere următoarele aspecte: 
1. părinţii să înţeleagă că pot influenţa şi controla comportamentul copilului,  
însuşindu-şi abilităţile de bază în acest sens ; 
2. convingerea parinţilor să aibă răbdare, să nu forţeze copilul în îndeplinirea unor sarcini, ci să-i facă 

să dorească să participe la realizarea lor; 
3. părinţii să prezinte interes şi preocupare pentru dezvoltarea unei vorbiri corecte la copii, oferindu-

le un model comportamental verbal corespunzător; 
4. să nu facă referiri în faţa copilului cu privire la nivelul său scazut de dezvoltare, deoarece vor 

accentua starea de neputinţă resimţită de copil, sădindu-i neîncredere în sine, frustrare; 
5. părinţii să acorde mai multe aprecieri pozitive şi chiar recompense în cazul reuşitelor sau 

încercărilor de a duce la bun sfârşit o sarcina şi să nu recompenseze niciodată un comportament negativ.  
Denumirea activităţii: EDUCAŢIE PENTRU PĂRINŢI 
Tema: EDUCĂM AŞA! 
Scop: Cunoaşterea de către părinţi a importanţei autodisciplinării copiilor. 
 Cunoaşterea şi punerea în practică a unor metode pentru însuşirea acelor abilităţi care sunt 

folositoare, chiar indispensabile, pentru educarea copiilor. 
Resurse umane: educatoare, psiholog, părinţi, bunici. 
Resurse materiale: pliante, suport de curs, fişe individuale. 
Durata : 5 săptămâni. 

Nr 
crt. 

Data Tema Obiective  Mijloace de 
realizare 

1.  -Acordarea atenţiei şi 
aprecierea 
-Recompense pentru 
copiii dv.  

-să-i facă pe părinţi să înţeleagă că 
acordând atenţie influienţează 
comportamentul copilului, că pot acorda 
atenţie într-o manieră pozitivă sau 
negativă 
-părinţii să înveţe să acorde atenţie 
pozitivă în special dacă vor să stimuleze 
comportamentul pozitiv al copilului 

Ex. Cum să 
lăudăm copiii 
 
Prezentare 
pliante: 
Recompense 
pentru copiii dv. 
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-să îi convingă pe părinţi că laudele îi pot 
stimula pe copii să se comporte mai des 
într-un anumit fel 
-să îi stimuleze pe părinţi să-şi laude 
copilul pentru faptele bune pe care le face 
-părinţii învată cum să formuleze o 
apreciere pozitivă 
-să cunoască ce recompense pot da 
copiilor 
 

2.  -Stabilirea limitelor 
-Vreţi să aveţi un copil 
disciplinat? 

-părinţii să înţeleagă că: -în orice situaţie 
există diverse modalităţi de a stabili limite 
pentru. comportamentul copilului şi că 
părinţii sunt aceia care vor alege care este 
cea mai potrivită modalitate 
-în orice caz există alte modalităţi decât 
pedepsele şi abuzul fizic, şi că aproape 
toate celelalte modalităţi sunt mai 
indicate decât pedeapsa fizică 
-părinţii învaţă care manieră are efect faţă 
de un anumit comportament nedorit 
-ca părinţii să înţeleagă că tocmai în 
stabilirea limitelor este de o mare 
importanţă să fie cât mai clari şi mai 
consecvenţi şi, totodată, atenţi la limbajul 
folosit şi formularea acestuia 
-părinţii învată cum să fixeze limite, ce 
pot spune şi ce nu pot spune, cum pot să 
reacţioneze atunci cănd copiii nu ascultă 
imediat.  

Ex. Fierbinte-rece 
 
Prezentare pliant 
– Vretț să aveți un 
copil disciplinat ? 
 
 
 

3.  -Vreţi să comunicaţi cât 
mai bine cu copilul dv. 
-Reguli si limite 

-cunoaşterea de către părinţi a unor reguli 
de comunicare cu copiii 
-parintii sa invete sa fixeze reguli şi limite 
verbal, reguli şi limite între un 
comportament verbal acceptabil şi unul 
inacceptabil 

Joc: Semaforul 
 
Prezentare pliante 
:- Vreţi să 
comunicaţi cît mai 
bine cu copilul dv. 
 
 

4.  -Izolarea şi pedeapsa 
 
 
 
 
 
 
-De ce se teme copilul de 
întuneric 
 
-Cănd poate copilul să-şi 
poarte singur de grijă 

-părinţii să înţeleagă în care situaţii 
trebuie separat copilul 
-să înţeleagă care sunt regulile de joc 
-să indice părinţilor care sunt riscurile 
dacă, de ex., pun copilul într-un loc în 
care se poate distra 
-să cunoască cauzele fricii de intuneric, 
metode de a înlătura frica de întuneric 
-să cunoască când copilul este pregătit să 
se descurce singur 

Exemple de 
izolare 
Evitarea pedepsei 
 
 
 
Prezentare pliante 
cu cele doua teme 
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Parcurgând acest program pot afirma cu încredere că grădiniţa este instutuţia care oferă educaţie, ea 
are rol de a oferi sprijin atât copiilor cât şi părinţilor. 

Activităţile desfăşurate în grădiniţă reprezintă terenul unor relaţii educative din care se remarcă 
beneficiari copiii alături de părinţii lor şi de educatori care, conlucrând împreună se simt importanţi şi 
valorificaţi. 
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 IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE ÎN PARTENERIAT CU 

PĂRINȚII 
 

PROF. BOAMBA CATALINA 
ȘCOALA GIMNAZIALA ”DR. EMANUIEL RIGLER”, ȘTEFAN CEL MARE 

JUDEȚUL NEAMȚ 
 
 Școala și familia sunt cei doi poli de rezistență din educația copilului. Școala nu este altceva decât a 

doua familie a elevului și, de aceea, relația dintre cele două are rezultate vizibile și de durată asupra 
destinului copilului. 

 Așadar vorbim de un parteneriat eficient care să implice participarea reală a părinților la activitatea 
la clasă și la activitățile extrașcolare: familia este prima insituție socială care se ocupă de asigurarea 
condițiilor necesare dezvoltării normale a copilului, în timp ce școala îl învață pe elev să se integreze în 
contextul social și să se obișnuiască cu cerințele realității.  

Pentru a răspunde la întrebarea ”Este importantă participarea părinților în activitatea școlii?”, orice 
partener educațional are în vedere următoarele obiective: 

 crearea unui mediu de educație pozitiv; 
 achiziționarea de către părinți a unor informații necesare educării propriilor copii; 
 implicare părinților în atragere de fonduri necesare activității școlare/extrașcolare; 
 convingerea părinților de a investi în educația copiilor; 
 formarea părinților în spiritul ideii de parteneri egali în actul instructiv-educativ. 

Acest demers interactiv școală-familie are ca punct de plecare o analiză realistă a punctelor slabe ale 
elevilor și transformarea lor în puncte tari prin valorificarea oportunităților, printre care se numără și o 
relație bună cu părinții. Astfel temerile legate de ce știe elevul, ce poate face el, ce îî place și ce nu îi place, 
ce abilități are pot fi cu ușurință metamorfozate în calități ale unor elevi responsabili și susținuți prin 
activități cu părinții de tipul: 

 întruniri ale comitetul de părinți 
 reuniuni ale consiliului reprezentativ al părinților 
 vizite la domiciliu 
 consultații pedagogice 
 excursii, serbări, seri cu părinții 
Aceste activități se bazează pe tactul și empatia cadrului didactic, dar și pe deschiderea părinților și 

dorința lor de colaborare. Pentru părinți, aceste activități de parteneriat reprezintă prilej de autoevaluare și 
de sporire a competențelor educative, de formare pedagogică avizată ce îi ajută în înțelegerea complexității 
fenomenului instructiv-educativ. 

În calitate de profesor, dar și de diriginte, am constatat încă din primii ani de învățământ că cea mai 
grea misiune a unui dascăl este aceea de a face să funcționaze trilogia școală-elev-familie. Consider că 
eșecul școlar al unui elev se datorează lipsei acestei relații armonioase care ar putea duce la identificarea 
dificulăților de învățarea ale elevului și l-ar putea ajuta să le depășească.  

Nu de puține ori am afirmat că principalul impediment în educare copiilor este lipsa de educație a 
părinților și că, pentru reușita elevilor, profesorul ar trebui să înceapă cu educația părinților. Tocmai pe 
această intenție constructivă se bazează parteneriatul cu părinții. Mai ales în zilele noastre, școala are nevoia 
de energia și resursele părinților pentru a face față progresului în care trebuie să se înscrie școala modernă.  

Conform proverbului ”unde-s doi, puterea crește”, școala și familia sunt cei doi factori responsabili 
de integrarea copilului în societate și de succesul său viitor. 
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IMPORTANȚA ACTIVITAȚILOR EDUCATIVE 

 IN PARTENERIAT CU PARINȚII 

 

PROF. BOBA CRISTINA STELA 

ȘCOALA GIMNAZIALA ”NICOLAE BALCESCU” ARAD 
 

Educația copiilor nu este unidimensională, ci se realizează prin cooperarea celor trei actori 

educaționali implicați: elevi, părinți, profesori. 

Raportul asupra relațiilor dintre școală și familie în țările Comunității Europene (Macbeth, Al., 1984) 

identifică patru motive de bază în dezvoltarea unei legături solide între școală și familie:  

− parinții sunt responsabili din punct de vedere juridic pentru educația copiilor lor;  

− învățământul este doar o parte din educația copilului; o buna parte a educației are loc în afara școlii;  

− atitudinea părinților asupra rezultatelor școlare influențează în mod semnificativ motivația pentru 

învățare a copiilor;  

− atât părinții, cât și cadrele didactice au dreptul de a influența activitatea educativă coordonată de 

instituția școlară.  

Pornind de la funcţiile specifice ale parteneriatului şcoală - familie - comunitate, identificate în 

literatura de specialitate, Bryan şi Holcomb McCoy (2004) propun un model multinivelar, care conţine 

nouă tipuri de rezultate colaborative: programe de mentorat, centre pentru părinţi, programe de voluntariat, 

oportunităţi de asistenţă la clasă, programe de vizite la domiciliu, programe de educaţie pentru părinţi, 

parteneriate din domeniul afacerilor, management şcolar şi programe de tutorat.  

Un rol deosebit de important îl au parteneriatele educaționale școală-familie, ca modalitate de 

colaborare școală-familie. 

Tema proiectului: Școala copiilor și a părinților  

Scop: Eficientizarea sprijinului părinților față de educație prin participarea la activități comune 

extrașcolare. 

Obiective  

-sensibilizarea părinților pentru a acorda sprijin în activitatea educațională din școala și din familie;  

-explicarea efectelelor benefice pe care le are asupra copilului climatul nonviolent;  

-facilitarea comunicării problemelor legate de familie cât și de mediul educațional;  

-identificarea instrumentelor de comunicare şcoală-familie;  

-diversificarea modalităţilor de colaborare cu familia.  

 În vederea obținerii rezultatelor scontate au fost desfățurate mai multe activități: 
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Meseria de părinte;  

Alături de şcoală;  

Trăim în lumea reală;  

Putem creşte copii buni într-o lume negativă! 

Colaborarea profesori-părinți este extrem de importantă pentru că trebuie să învețe unii de la alții, să 

discute și să aleagă împreună alternativele cele mai potrivite pentru copil. 

Parteneriatul cu parinții reprezintă o strategie care se poate realiza atunci când există o dorință de 

colaborare și cooperare din partea ambilor factori, părinții au un rol important în luarea deciziilor referitoare 

la activitățile extrașcolare, propun sugestii pentru alegerea unor teme tip dezbateri care să corespundă cu 

nevoile reale ale copiilor. 

Parteneriatele dintre școli şi familii pot ajuta profesorii în munca lor; perfecţiona abilităţile şcolare 

ale elevilor; îmbunătăţi programele de studiu și climatul şcolar; îmbunătăţi abilităţile educaţionale ale 

părinţilor; dezvoltă abilităţile de lideri ale părinţilor; conecta familiile cu membrii şcolii și ai comunităţii şi 

pot crea un mediu mai sigur în şcoli. 
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PARTENERIATUL ȘCOALĂ – PĂRINȚI 

 

 PROF. BOBOC SORINA LORELA  

LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOVENI 
 

 Într-o comunitate în care se dorește binele, progresul, bunăstarea cetățenilor ei toate acțiunile sunt 

duse la îndeplinire printr-un efort unanim conjugat al factorilor care pot, trebuie și vor să intervină. Acest 

aspect al colaborării, spre realizarea unui scop final și pozitiv, nu ocolește nici învățământul. Dacă la nivelul 

învățământului mediu și superior rezolvările s-ar putea găsi mai la îndemână sub aspect utilitar-

gospodăresc, în învățământul primar avem nevoie de mai mult ajutor și implicare din partea cetățenilor, 

instituțiilor și firmelor, și desigur, efortul nostru, al cadrelor didactice, va trebui să fie pe măsură și să 

depășească granițele profesiunii. 

 Pentru a se angrena într-o astfel de colaborare, cadrele didactice trebuie să-și întocmească un plan 

managerial, cu obiective precise, plecând de la contextul social și de la premisele reformei în educație. 

 În comunitatea noastră reprezentanții locali sunt atenți la toate problemele comunității și au o vădită 

deschidere și înțelegere față de problemele școlii, fapt care a dus la o strânsă colaborare cu reprezentanții 

comunității locale în vederea stabilirii unui parteneriat.  

 În cadrul parteneriatului, prin eforturile echipei și cadrelor didactice coordonatoare și prin 

mobilizarea și sensibilizarea Primăriei în a găsi sponsori, preocuparile și dezideratele școlii au fost 

cunoscute și de câteva societăți comerciale care au contrubuit în baza unor contracte de sponsorizare la 

rezolvarea unor necesități. Dotarea cu jocuri didactice necesare procesului de învățământ; daruri pentru 

copii la ocazii speciale. Parteneriatul cu comunitatea locală s-a adresat și altor instituții care au venit în 

sprijinul realizării obiectivelor programei referitoare la educația rutieră, ne-am adresat organelor de resort 

locale- Poliția, ce s-au implicat în acțiuni de informare și demostrare concretă, vizând norme de conduită 

rutieră și pietonală pe înțelesul elevilor, activități care au dus la o strânsă legătură între elevi și polițist, iar 

polițistul a început să fie perceput ca prieten ci nu ca un dușman, care veghează mereu la siguranța copiilor.  

Pentru activitatea religioasă întâlnirile cu preotul paroh din oraș a constituit un factor de apropiere de 

Biserică și spiritualitate. Elevii au fost implicați în activități creștinești din care au înțeles că trebuie să fie 

buni, înțelegători, milostivi. De Crăciun au susținut în biserică un spectacol de colinde. 

 Pornind de la importanța educației pentru sănătate, în cadrul parteneriatului o strânsă colaborare a 

fost și cu medicul de familie din comună, care s-a implicat în activitățile noastre pentru a le explica elevilor 

procedee pentru verificarea însușirii și aplicării depirinderilor igienico-sanitare. 
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 În cadrul parteneriatului, colaborarea dintre școală și familie a fost o necesitate în condițiile vieții 

actuale deoarece timpul acordat de către părinți copiilor este tot mai scurt. Aceasta face ca în multe cazuri 

părinții să nu-și cunoască destul de bine copiii.Pentru că nu le cunosc posibilitățile, de multe ori cerințele 

părinților depășesc posibilitățile copiilor, fapt care poate duce la suprasolicitare și, în final, la eșec școlar. 

Pentru a evita perpetuarea unor greșeli de educație și a obține rezultate școlare bune, colaborarea cu părinții 

trebuie să înceapă cănd copilul ajunge în clasa pregătitoare. Lectoratele cu părinții sunt calea prin care astfel 

de probleme pot fi abordate eficient, deoarece ele îi dau posibilitatea învățătorului să se adreseze în același 

timp tuturor participanților fără să-i lezeze aducând în fața lor spre analiză modele de comportament și 

greșeli de educație . 

 Implicarea părinților, prin parteneriat, în activitățile extracurriculare a condus la conștientizarea 

rolului lor în educația elevilorși le-a suscitat dorința de a se implica mai mult, material, moral în realizarea 

unor acțiuni propuse de cadrele didactice din școală. Prin implicare, părinții au înțeles mult mai bine rolul 

lor educativ. 

 Prin reușita parteneriatului inițiat de noi, cadrele didactice, cu întreaga comunitate, considerăm că 

adevăratul câștig este reprezentat, de fapt, de conturarea unui amplu elaborat profil socio-moral al copiilor 

prin focalizarea interinstituțională. 
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 IMPLICAREA PĂRINȚILOR ÎN ACTIVITĂȚILE ȘCOLII 

 
 PROF. BOCAI CLAUDIA MARILENA 

 ŞCOALA GIMNAZIALA” NICOLAE TITULESCU”, 
 CARACAL, OLT 

 
 Creșterea implicării părinților reprezintă un factor important în dezvolarea și creșterea copiilor. O 

bună colaborare a părinților cu școala poate îmbunătăți procesul de educație. Părinţii sunt, în general, 
parteneri activi în desfăşurarea unor programe care se desfășoară în cadrul şcolii. De asemenea, părinţii pot 
fi atraşi alături de şcoală prin forme variate de activităţi extraşcolare, determinându-i să adere la ideea de 
colaborare activă, acceptând rolul de factor răspunzător în devenirea propriului copil. 

 Părinții pot veni chiar cu idei de realizare a unor activităţi extraşcolare: excursii, concursuri, 
programe artistice care fac mai vizibile manifestările elevilor, precum și rezultatul muncii lor.Aceste 
activităţi extraşcolare au un impact mare în rândul părinţilor, care experimentează astfel relaţii inedite cu 
copiii lor, fapt care îi poate determina să-şi schimbe radical, în mod pozitiv, atitudinea faţă de şcoală. 

 Ca urmare a activităţilor derulate împreună cu părinții, legătura şcolii cu familia s-a îmbunătăţit 
considerabil, părinţii simţindu-se utili, prezentând în acest fel un interes mai mare pentru şcoală. Activităţile 
extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes,produc bucurie, facilitează 
acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, 
operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se afirme conform naturii sale. Copiii se 
autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, asumându-şi 
responsabilităţi. 

 Dascălul are, prin acest tip de activitate, posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să 
le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal - pregătirea copilului 
pentru viaţă. Realizarea acestor obiective depinde în primul rând de educator, de talentul său, de dragostea 
sa pentru copii, de modul creator de abordare a temelor prin punerea în valoare a posibilităţilor şi resurselor 
de care dispune clasa de elevi . 

 Orice activitate școlară poate deveni extrașcolară prin prelungirea ei într-un context exterior școlii. 
Părinții sunt puși astfel în fața unei game variate de activități care sunt toate foarte atrăgătoare și tentația de 
le face loc tuturor este mare. Deși părinții consideră că ei știu ceea ce este bine,pentru că ei aleg, caută și se 
interesează desprediferite opțiuni, acceptul copilului este cel care îi ajută să se implice și să obțină ceva din 
ceea ce eiîși propun. Părinții care iau parte la activitățile extrașcolare își manifestă astfel interesul 
șiaprobarea față de educația oferită de școală. 

 Pentru creșterea implicării părinților în activitățile școlii apreciem că sunt necesare a fi aplicate 
constant următoarele exemple de bune practici: 

a) Elaborarea de către fiecare școală a unor programe – numite programe de educare/implicare a 
părinților în activitatea școlară - care să fie cunoscute de elevi și părinți care să contribuie la creșterea 
implicării și responsabilizării părinților în activitățile școlare; 

b) Obținerea unei implicări benevole a părinților, de bună voie, care numai astfel poate fi benefică, 
iar sprijunul acordat este real; 

c) Implicarea părinților în activitățile extrașcolare; 
d) Participarea părinților, alături de copil, la activitatea de învățare de acasă; 
e) acordarea unei zile libere din partea angajatorilor pentru prezența părinților la ședințele cu părinții 

sau la întâlnirile cu personalul școlii. 
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 Deși părinții elevilor din instituțiile educaționale situate în zone defavorizate sunt, ca toți părinții 
extrem de ocupați cu problemele familiale sau profesionale curente, este în interesul lor evident, dar și al 
tuturor celorlalți actori educaționali și locali care au legătură cu problemele educaționale, să se implice în 
rezolvarea problemelor educaționale, semnalate de instituția educațională și, împreună cu factorii de 
conducere ai școlilor în cauză sau ai instituțiilor/autorităților locale să găsească cele mai bune căi și mijloace 
pentru a rezolva cu succes toate problemele apărute în domeniul educației incluzive. 
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ACTIVITATI EDUCATIVE ONLINE PENTRU MARCAREA 

SARBATORILOR DE IARNA 

 

 GRADINITA ,, FLOARE DE COLT’’  

 PROF. BACANU MARIANA 
 

 Atmosfera sarbatorilor de iarna ne aduce bucurie şi ne aminteşte cu precădere de anii copilăriei, de 

emoţia aşteptării împodobirii bradului, de clipa la care visăm să-l întâlnim pe Moş Crăciun. 

 Dincolo de faptul că este una dintre cele mai importante sărbători creştine, Crăciunul e aşteptat cu 

mare entuziasm de toată lumea, indiferent de vârstă, uneori chiar şi de religie. Sigur te gândeşti cu drag la 

cadourile lui Moş Crăciun, la colinde, la mirosul de brad şi la vâscul din pragul uşii. Şi, cu siguranţă, 

experienţele personale au încărcat astfel de clipe magice cu semnificaţii proprii.  

 Contextul actual, declanșat de pandemie, măsurile întreprinse de societate în vederea depășirii unor 

situații limită create de starea în care trăim, impun adoptarea unor noi modalități de comunicare și 

colaborare. 

 Chiar de la prima întâlnire, fie față în față în spațiul instituției, fie online (organizată de educatoare), 

e de dorit ca părinții să se simtă confortabil în cadrul relaţiei cu persoanele implicate în îngrijirea și educația 

copilului lor. 

 Decembrie este o lună de magie! Acum ,,se coc” cele mai frumoase sărbători (sărbătorile de iarnă), 

care ne învăluie cu magia aromelor, a culorilor şi a iubirii! Miracolul iubirii este omniprezent în această 

perioadă sfântă a anului. O lume de poveste! Aşa s-ar putea numi perioada aceasta, în care parfumul 

cozonacilor se împleteşte cu cel al brazilor şi al scorţişoarei. 

 Copiii au invăţat în cadrul activităţilor instructiv-educative desfăşurate online, despre frumuseţea şi magia 

acestui anotimp. 

 Au participat la activitatea cu tema ..Ornamente pentru bradul de Crăciun’’. La începutul activităţii 

s-au purtat discuţii despre anotimpul iarna şi despre sărbătorile din luna decembrie, copiii având misiunea 

de a confecţiona podoabe pentru bradul lăsat de Moş Crăciun. 

 Într-o atmosferă de bună dispoziţie, copiii îndrumaţi de cadrele didactice şi ajutaţi de părinţi au 

confecţionat globuleţe, steluţe şi un Moş Crăciun.  

 La sfarsitul activitatii,copiii si parintii au impodobit bradul fiecare in locuinta lor. 

 Pe tot parcursul desfăşurării activităţii, copiii s-au simţit bine şi au colaborat împreună. 

 Scopul întâlnirii a fost dezvoltarea relaţiei părinte-copil, gradinita-familie, în vederea eficientizării 

demersului educaţional in contextul actual. 
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BUNE PRACTICI IN EDUCAȚIA TIMPURIE IN PERIOADA 

ACTIVITAȚILOR EDUCATIVE ASINCRON 
 

 PROFESOR: BACIU VALENTINA DANIELA 
 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NUMARUL 21, IASI 

 
 Particularitățile scenariului roșu, în care se desfășoară în contextul actual activitățile educative la 

nivel preșcolar (înlocuirea activităților de tip sincron cu cele de tip asincron) solicită o colaborare apropiată 
cu părinții, ceea ce generează eforturi de coordonare între cadrul didactic și familie. 

 Profesorii comunică la distanță cu părinții, proiectează în echipă activitățile ce se pot derula cu copiii. 
Comunicarea se face prin intermediul unui „Pachet Educațional” . Acesta nu trebuie să creeze presiuni 
exagerate sau nejustificate asupra părinților sau copiilor. 

 Paşi în elaborarea pachetului educational: 
- Selectarea temei săptămânale şi a conţinuturilor din planificarea tematică a grupei; 
- Selectarea activităţilor, ideilor, sugestiilor ce urmează a fi oferite preşcolarilor. Sugestiile nu au 

caracter de obligativitate, ele trebuie să ţină seama de instrumentele de lucru care sunt la îndemâna copiilor 
şi a părinţilor acestora. 

- Accesibilizarea modalităţilor de desfăşurare a activităţilor, înlocuirea unor termini de specialitate 
cum sunt: joc didactic, activitate integrate. Sarcinile de lucru vor fi pe înţelesul copiilor, nu trebuie să pună 
presiune pe părinţii acestora. Activităţile sunt concepute pentru copii, părinţii având doar rolul de ghidaj. 

- Planificarea activităţilor pe zile. Pachetul educational este livrat împreună cu anexele ce cuprind 
instrumentele ce urmează a fi valorificate pe parcursul activităţilor. La începutul pachetului educaţional 
cadrele didactice pot formula şi transmite câteva gânduri pentru preşcolari, scopul acestora fiind acela de a 
sublinia caracterul ludic al activităţilor propuse. 

Profesorii pot reveni în fiecare zi a săptămânii cu scopul de a oferi indicii necesare în realizarea 
sarcinilor de lucru. 

Indiciile sunt însoţite de instrumentele de lucru ce urmează a fi folosite: fişe din caietele speciale în 
cazul unor activităţi de exersare a unor deprinderi motrice, etape de lucru şi exemple de materiale uzuale 
(nasturi, pahare, farfurii de unică folosinţă, făină, fasole etc. ) ce pot fi folosite în cazul activităţilor din 
domeniul ştiinţelor sau activităţilor practice. 

Pentru audiţii de poveşti, poezii sau cântece sunt oferite link-uri uşor de folosit, pentru activităţile 
interactive putem folosi instrumente digitale preluate de pe site-ul Pinterest, platforna GoKid, Wordwall 
sau Jigsaw Puzzle.  
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 IMPORTANŢA ACTIVIŢĂTILOR EDUCATIVE REALIZATE CU 

PĂRINŢII 
 

 PROFESOR INV. PRESC. BADOI MIHAELA 
 GPN NR. 2 FLORICA MORTENI 

 JUDEȚUL DAMBOVIȚA 
 
Educaţia vârstelor mici este considerată temelia personalitaţii fiecărui individ, de aceea educaţia 

trebuie să răspunda în primul rând nevoilor individuale si să realizeze echilibrul între acestea si dezvoltarea 
socială.Responsabilitatea dezvoltării copilului in primele etape revine în primul rȃnd familiei sale. Chiar si 
atunci cand grădinita oferă programe foarte bune si eficiente ,ea nu poate contracara experienta negativă 
acumulata de copil in familia sa. Mai mult, ceea ce invată copilul de la educatoare poate să nu prezinte 
importantă daca parinţii nu intăresc si nu valorifică suficient programul. In consecintă pentru ca activitatea 
derulată in cadrul unui program de educaţie scolară sa-şi dovedească eficienţa este necesar ca aceasta sa se 
facă mai întai cunoscută părinților şi ulterior să existe o colaborare strânsă intre aceştia si educatoare.De 
asemenea, existenţa unor reguli comune ,cunoscute si fixate impreună, usurează mult efortul educativ. In 
cadrul unei gradiniţe există o reţea complexă de relaţii care au un potenţial considerabil de influenţare a 
copiilor ,atat in sens pozitiv, cat si in sens negativ. Printre cele mai importante relaţii de parteneriat, poate 
fi menţinuta relaţia dintre parinţi si gradiniţă. Daca părintii sunt implicaţi in programul educativ de la 
inceput ei vor inţelege importanţa colaborarii cu gradiniţa si cu educatoarea si işi vor forma deprinderea de 
a se interesa si a sprijini activitatea pe care copilul o desfasoară aici. Este ceea ce mi-am propus sa realizez 
- ,,un program de consiliere a părintilor pe teme de educaţie in familie “, pe termen de un an. 

Obiectiv general: Consilierea parinţilor privind cunoaşterea propriilor copii si aplicarea unor strategii 
educationale corecte, atȃt in cadrul familiei ,cȃt si in instituţia preşcolară. 

Obiectivele specifice privind activitatea si îndatoririle educatoarei: 
-să informeze parinţii privitor la standardele de creştere si dezvoltare a copiilor in functie de vȃrsta si 

eventual, diferenţele remarcate ; 
-să asculte cu atenţie si să atribuie importanţa cuvenită informaţiilor primite de la parinţii copiilor; 
-să contribuie la diseminarea bunelor experienţe educative in rȃndul pȃrinţilor ; 
-să facă cunoscut parinţilor scopul si conţinutul programului educativ si in instituţia scolara; 
-să acorde consiliere individuală si/sau in grup pe teme de educaţie in familie şi in instituţia prescolară 
Obiective specifice de colaborare a parinţilor cu gradiniţa: 
 -să informeze educatoarea, cu sinceritate, asupra atitudinilor si comportamentelor copilului in 

familie; 
-să continue in familie programul educaţional propus de instituţia prescolară imbinȃnd armonios 

atitudinea permisivă cu severitatea si exigenta. 
-să participle activ în cadrul parteneriatului familie-instituţie şcolară 
-sa dea dovada de perseverentă in acţiunile educative, solicitand sprijinul cadrului didactic ori de cate 

ori este cazul.să se situeze permanent alaturi de copil, să-l sprijine (fara a-i prelua sarcinile) solicitȃnd 
sprijinul cadrului didactic ori de cate ori este nevoie. 

Modalitaţi de colaborare cu familia: 
-seminarii de informare urmate de dezbateri, studii de caz, noutati in domeniul legislativ etc. 
-acţiuni de consiliere individuală si in grup pe teme de educaţie in conformitate cu evoluţia copilului 

preşcolar; 
-solicitarea si implicarea in acţiuni extracurriculare cu copiii; realizarea unor activităti demonstrative 

asistate de parinti;-asistarea la actiuni cu participarea unor invitati de competente diferite;invatatori, medici, 
psihologi 

Acţiunile stabilite sunt prevazute a se desfaşura săptămânal,cuprinzand modalitati de informare si de 
minimă formare a competenţelor necesare realizării unei bune si corecte educaţii ,,acasa’’ cat si prilejuri de 
a aduce in atenţie evenimente marcante ale momentului desfaşurarii ori de a trăi emoţional alături de copii 
lor satisfacţia dobăndirii unor priceperi si deprinderi ,manifestată intr-un cadru organizatoric specific 
gradiniţei eventual festiv.totodata fiecare acţiune implică obiective ce vizează si copiii,capătand valoare 
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educativă. Relaţia părinti educatoare se refera la construirea unor relatii pozitive intre familie si gradiniţă, 
la o unificare a sistemului de valori si cerinţe referitor la copil. Parinţii trebuie implicaţi permanent in 
activitatea grădiniţelor si nu doar cand se ivesc problem ei trebuie implicati in luarea deciziilor, să cunoască 
permanent progresele făcute de copilul lor, si in acelasi timp, e important să ştie percepţia pe care o are 
gradiniţa despre calităţile si problemele copilului.  

Pentru a realiza eficient un program de parteneriat educativ cu familia este necesar ca la nivelul 
gradiniţei să se cunoască unele particularitaţi ale climatului familial din care provine copilul adică 
întocmirea unei fişe personale a copilului si chestionare adresate părintilor. 
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NECESITATEA PARTENERIATULUI CU FAMILIA LA NIVEL 

PREȘCOLAR 
 

PROF. BAIDOC DUMITRA DANIELA 
ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 308 - BUCUREȘTI 

 
La vârsta preșcolară un factor educativ important este grădinița, unde se desfășoară un amplu proces 

instructiv educativ, având cadre cu pregătire profesionala corespunzătoare, ce îmbină metode și procedee 
pedagogice consacrate cu cele moderne. 

„În această ecuație a bucuriei de a învăța, după cum bine știm, este important să așezăm, alături de 
profesorul reflexiv și copilul/elevul implicat, părintele ancoră. Un astfel de părinte, pe care este de datoria 
noastră să îl formăm și să îi punem în valoare rolul atât de important, însemnă, de fapt, persoana care 
oferă stabilitate și siguranță în viața copilului/elevului și care trebuie să îl ajute să ancoreze, atunci când 
e nevoie și atât cât este nevoie, pentru a explora/descoperi/aprofunda ceea ce îl interesează și să îl sprijine 
în a stabili și menține punțile de legătură cu lumea școlii și cu viața, în toată complexitatea ei.” ( Scrisoarea 
metodică pentru învățământul preșcolar 2013-2014) 

Implicarea părinților în acțiunile grădiniței îi determină pe aceștia să înteleagă faptul că 
responsabilitatea grădiniței și a familiei converg spre un scop comun, iar pe de altă parte, le dă posibilitatea 
să aprecieze în mod real activitatea educatoarei.  

Pentru colaborarea eficienta dintre cele două medii de educaţie este necesară iniţierea părinţilor în 
probleme specifice educaţiei. 

Câteva exemple din mijloacele aflate la îndemana tuturor cadrelor didactice, pentru a-i determina pe 
părinţi să fie parteneri activi în educaţia copiilor, sunt:  

o şedinţele cu părinţii;  
o acţiuni comune părinţi şi copii;  
o discuţiile zilnice cu părinţii sau atunci când evenimentele le solicită;  
o activități de consiliere; 
o dezbateri de tip masă rotundă; 
o chestionare; 
o prezentări POWER POINT; 
Atunci când vorbim despre imlicarea părinților în demersul didactic din grădiniță este firesc să ne 

întrebăm care sunt avantajele acestei colaborări familie-grădiniță. 
 Care sunt avantajele familiei? 
 părinţii vor şti „ce”, „cum”, „când” să facă în educarea copiilor; 
 sporeşte înţelegerea şi sensibilitatea faţă de nevoile copilului; 
 va crește încrederea părinților în ceea ce face grădinița; 
 se dezvolta capacitatea parintilor de a-şi înţelege şi de a-şi ajuta copiii; 
 Care sunt avantajele colectivului didactic? 
 cunoaşterea relaţiilor părinte – copil; 
 modalitate de a afla multe lucruri despre copii si despre modul lor de viaţa acasă;  
 va creşte prestigiul gradinitei în comunitate; 
 Care sunt avantajele copilului? 
 permite copilului să se integreze şi să se adapteze mai usor la mediul din gradinita ; 
 dezvoltarea autonomiei personale; 
 copilul se alege cu un mare câştig, faptul că îşi descoperă părinţii ca parte importantă a educaţiei lui. 
Participând afectiv şi efectiv la viaţa grădiniţei, părinţii nu vor mai vedea doar funcţia acesteia de 

supraveghere a copiilor atunci când ei lipsesc de acasa, ci vor conştientiza că ea desfăşoară un proces 
instructiv – educativ bine fundamentat şi organizat.  

Din punct de vedere teoretic, această relaţie ar putea funcţiona ireproşabil, având în vedere faptul că 
ambele părţi implicate urmăresc aceleaşi finalităţi în ceea ce priveşte educaţia copilului. 
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Cultivarea unor relaţii de parteneriat efectiv între grădinţă şi familie, în sprijinul educaţiei şi creşterii 
copilului, constituie cheia succesului viitor în adaptarea şi integrarea şcolara, este primul pas către o educaţie 
deschisă, flexibilă şi dinamică a personalităţii copilului. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE ÎN PARTENERIAT CU 

PĂRINȚII, LA ELEVII CU CES 
 

 PROF. BALA ELENA,  
CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVA “CHRISTIANA”  

BOCȘA, JUD. CARAȘ-SEVERIN 
 
 Cu câteva zeci de ani în urmă, succesul școlar și succesul social erau în mare măsură două noțiuni 

distincte. Succesul școlar era punctul de pornire al unui parcurs celebru, care putea transforma un copil de 
condiție modestă într-un mare om de știintă, într-un mare industriaș, într-o persoană care a reușit să-și 
depășească condiția. 

 Un ,,elev bun“ făcea cinste familiei sale și creea în exterior o impresie măgulitoare despre ea. În 
schimb un ,,elev rău” provoca o nemulțumire generală în familie, pentru că nu realiza ambițiile părinților, 
îi făcea să se simtă vinovați, inspirându-le îndoieli legate de aptitudinile lor de educatori. Această atmosferă 
nefastă prilejuia copilului, cel mai adesea, o stare de tensiune puțin favorabilă succesului și dezvoltării sale 
sociale, ulterioare. Dificultățile familiale influențează negativ succesul școlar al elevului. 

 Rolul jucat de profesor în succesul școlar al unui elev are în vedere eficacitatea metodelor sale 
pedagogice, dorința copilului de a imita un model și importanța schimbului afectiv care se stabilește între 
cei doi pioni educaționali. 

 Altfel spus, succesul școlar al oricărui copil este garantat într-o mare măsură de o bună colaborare 
între părinți și profesori, o colaborare bazată pe o cunoaștere reciprocă și pe o înțelegere sinceră a 
problemelor copilului. 

 În modelul traditional, relațiile familiei cu școala erau aproape inexistente, sau aveau un caracter 
informal, ocazional. În schimb, în condițiile unei școli incluzive, părinții participă direct la viața școlii și 
pot influența chiar anumite decizii care privesc actul educational- învățarea este privită ca acel ceva care 
are loc atât în școli cât și în familie și comunitate sau în serviciul educațional de recuperare pentru copiii 
cu dizabilități. Ei au dreptul să-și exprime propria viziune asupra modului de funcționare a școlii și pot 
participa concret la influențarea actului managerial din școală. 

 Mai mult chiar, familiile copiilor cu cerințe educaționale speciale, prin planurile de servicii 
individuale pe care le acceptă de comun accord cu profesorii de sprijin, au obligația să se implice în 
activitățile extrașcolare ale copiilor și să-i ajute cu multă răbdare și înțelegere pe aceștia, pe parcursul 
schimbărilor mai lente sau mai rapide din viața lor. 

 Printr-un program educațional eficient, ambii parteneri vor conlucra pentru a obține maximul de 
autonomie pentru copil, pentru a duce o viață normală și activă în comunitate. Parteneriatul între 
profesioniști și părinți este posibil numai dacă fiecare dintre ei înțelege rolul important pe care-l joacă în 
viața copilului. Informațiile despre modul în care se poartă sau acționează copilul acasă sau în comunitate, 
despre dorințele sau sentimentele sale, pot ajuta specialistul să înțeleagă cerințele educaționale ale acestuia, 
și, conlucrând cu părintele, poate sprijini dezvoltarea copilului, iar cerințele sale pot fi într-o mai mare 
măsură îndeplinite. 

 Un parteneriat eficient implică participarea activă a părintelui la toate activitățile școlii, implicarea 
lui în promovarea practicilor de integrare școlară la toate nivelurile vieții sociale, sprijinirea profesorului în 
alegerea unor strategii realiste pentru evoluția și formarea copilului în școală și în afara ei, acceptarea fără 
rezerve a colaborării cu echipa de specialiști care se ocupă de educarea și recuperarea copilului lor. Este 
important ca ei să fie convinși de avantajele oferite de școala incluzivă și să accepte fără resentimente 
eventualele limite impuse de gradul și deficiența propriului copil. 

 Pe de altă parte, școala și echipa de specialiști trebuie să creeze un mediu primitor pentru implicarea 
familiei în recuperarea copilului. Este important să solicite părinților implicarea și participarea la aplicarea 
programului educațional și terapeutic propus, să includă familia consecvent în schimbul de informații 
despre copil, să identifice resursele din cadrul programului educațional și recuperator prin care se pot 
sprijini activitățile părinților, să accepte feedback-ul primit de la familii pentru a interveni eficient în 
programul recuperator-terapeutic al copilului.. 
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 Părinții sunt factorii a căror contribuție este esențială în procesul de integrare școlară a copiilor cu 
CES. Ei pot oferi cadrelor didactice participante la procesul recuperator, informații, puncte de vedere, 
experiențe la care cadrele didactice nu pot avea altfel acces. Tot familia este cea care poate oferi 
specialiștilor un feedback privind eficiența muncii lor cu copilul. 
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ROLUL PARTENERIATUL CU PARINȚII IN DEZVOLTAREA EDUCATIVA 

A COPILULUI 
 

PROF. INV. PRIMAR BALACI OTILIA 
LICEUL NAȚIONAL DE INFORMATICA, ARAD 

 
Primii pași în școlaritate este o etapă esențială a dezvoltării copilului, o etapă în care responsabilizarea 

copilului și a familiei este decisivă în evoluția scolară a acestuia. 
Familia reprezintă primul cadru educativ care, alături de școală contribuie prin eforturturile proprii la 

educația copilului. 
Deși reperezintă două medii educaționale diferite, obiectivele acestora trebuie să fie convergente 

pentru a se compelta și susține astfel încât acestea să permită copilului o bună inserție școlară, dar și socială. 
Din această perspevtivă unul dintre scopurile scolii trebuie să fie colaborarea cu familia care să permită 
acționarea pe mai multe planuri: în primul rând succesul scolar al copilului, dezvolatarea sa din punctul de 
vedere al unui parcurs educațional care să vizeze formarea competențelor cerute prin programele școlare; 
în al doilea rând o strânsă colaborare cu familia poate fi un act de prevenție atât în ceea ce privește 
insuccesul școlar, cât și dificultățile întâmpinate de elev pe parcursul școlarității și, nu în ultimul rând 
problemele ridicate de rata tot mai mare a abandonului școlar al copiilor din medii defavorizate. 

Cunoașterea de către cadrul didactic al mediului din care provine elevul, al nivelului de educație din 
familie și a climatului familial sunt este esențială în procesul de consiliere și sprijinire a elevului. 

Atragerea părinților spre activitățile școlii devine astfel, un agent de liere a celor două medii între 
care, de foarte maulte ori pot să apară breșe și discrepanțe. Dacă părintele înțelege motivația alegerilor 
educative ale cadrului didactic, acesta este practic, atras de partea școlii. 

Un cadru didactic cu o viziune a activității pe care o desfășoară, trebuie să fie conștinet de importanța 
relațiilor apropiate cu părinții. Clasicele ședințe cu părinții nu oferă o deschidere suficientă a acestora înspre 
școală, de cele mai multe ori fiind plictisitoare și monotone. Astfel că școala ar trebui să pună la dispoziția 
părintelui o gamă diversă de activități educative de la întruniri ale părinților pe diferite teme, implicarea 
comitetelor de părinți în diverse activități școlare, consilierea părinților de către cadrul didactic sau 
consilierul școlii, pâna la participarea acestora la diferite activități non-formale (evenimente, excursii, vizite 
diverse), care vor constitui prilejuri de observare a copilului propriu, a relaționării cu colegii și cadrul 
didactic. 

Nu în ultimul rând, parteneriatele desfășurate cu ajutorul părinților pot fi prilejuri de cunoaștere și 
intercunoaștere, de descoperire dar și generatoare de emoții pozitive și bucurie. 

În calitate de coordonator al unei numeroase și frumoase clase am desfășurat deseori astfel de 
proiecte, unul dintre acestea rămânând în amintirea mea ca si dascăl, dar și a elevilor.  

Desfășurat sun titlul de ”Meseriile părinților mei ... și ce vreau eu să devin!”, proiectul s-a dorit a fi o 
modalitate de a conștientiza importanța carierei și a faptului că o profesie de succes presupune a fundamenta 
bazele educaționale încă de la această vârstă. 

Scopul proiectului a fost cunoaşterea de către elevi a propriilor caracteristici de personalitate, abilităţi 
şi limite, deprinderi, interese, valori şi convingeri, în vedera luării unei decizii – alegerea unei profesii. 

Dintre obiectivele propuse pe durata unui an școlar putem menționa: 
• să conştientizeze, la nivelul lor de înţelegere, importanţa profesiilor şi a unui loc de muncă; 
• să enumere câteva condiţii pe care trebuie să le îndeplinească persoana care ocupă un loc de muncă; 
• să cultive capacităţile şi aptitudinile pentru muncă; 
• să promoveze comunicarea şi colaborarea pentru diminuarea tensiunilor psihice, reducerea 

agresivităţii, ameliorarea inhibiţiei prin organizarea de vizite, discuții şi prin activităţile extraşcolare de 
socializare, concepute în parteneriat cu părinții; 

• să exerseze deprinderile de a se orienta şi deplasa corect în mediul ambiant (unitate şcolară, stradă, 
deplasarea în diferite zone ale localităţii, deplasarea în alte localităţi); 

Părinții au oferit suportul acestui proiect prin invitațiile pe care le-am primit din partea dânșilor de a-
i vizita la diverse locuri de muncă. Întâlnirile fixate au reprezentat momente de neuitat în care au fost 
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împărtășite informații utile copiilor cu privire la fiecare loc de muncă. Deseori adulții au fost uimiți de 
întrebările curioase ale copiilor. 

Locurile vizitate au fost diverse și pline de curiozități. Astfel am descoperit cum se repară o mașină 
într-un atelier auto, sau cum se face pâinea la brutărie, ne-am inmuiat mâinile în cocă și am preparat pizza 
într-o pizzerie, dar cea mai interesantă pentru copii a fost vizita la Palatul de justiție, Arad. Zecile de 
întrebări puse au dovedit curiozitatea copiilor, au stârnit zâmbete părinților care ne-au însoțit și au ridicat 
sprîncene a mirare. 

Impactul acestui proiect a fost pozitiv, determinând coeziunea clasei și a demonstrat în același timp 
nevoia familiei de a se implica în activitățile educative venite dinspre școală. 

 Astfel de întâlniri eductive cu părinții, devind prilejuri de împărțire a rolurilor educaționale, cu efecte 
pozitive și de durată aspura elevilor, care să susțină elevul din punct de vedere motivațional și, care desigur 
implică și îmbunătățirea imaginii școlii cu impact asupra factorului comunitar. 

În concluzie, între familie și școală trebuie să existe o relație strânsă și cât mai eficientă, astfel încât 
efortul educațional al școlii să aibă ecou și continuitate și în cadrul familiei. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE ÎN PARTENERIAT CU 

PĂRINȚII 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR BALLA ENIKŐ 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”VÁRADI JÓZSEF” SFÂNTU GHEORGHE, 

JUDEȚUL COVASNA 
 
Familia și școala sunt cele mai importante factori care influențează dezvoltarea copilului din ciclul 

primar, de aceea este foarte importantă colaborarea tuturor celor care intervin în procesul de dezvoltare și 
formare al copilului. Fiecare relație dintre familie și învățător este unică, de aceea după opinia mea între 
acestea cea mai importantă este încrederea, cunoașterea reciprocă și colaborarea. Această relație trebuie 
bazată pe încredere și sinceritate din partea familiei și a învățătorului. Relația părinte-școală reprezintă mai 
mult decât participarea părinților la ședințe cu părinții și semnarea carnetului de elev. 

Un alt aspect important al acestei relații este originalitatea și faptul că relația dintre familie și învățător 
trebuie să fie personalizată. Fiecare copil este altfel, are personalitate, și provine dintr-un mediu necunoscut. 
Școala și familia sunt parteneri egali în educația copilului, de aceea este importantă necesitatea realizării 
unei legături reale între școală și familie. Această legătură poate să fie reală dacă cunoaștem familia, 
problemele, aspectele pozitive și negative din viața ei. 

În pedagogia contemporană punem accent deosebit pe cuvântul ”parteneriat”. În ultimii ani prin 
parteneriate avem colaborare mai strânsă cu diferite instituții, cu familiile copiilor. Parteneriatul înseamnă 
și dialog. De aceea acesta este important, și are loc aparte în munca învățătorilor. Prin parteneriat înțelegem 
mai bine diferențele, comunicarea este mai eficientă între părinți și învățători, părinți și părinți. 
Comunicarea, colaborarea și interacțiunea este mai eficientă între parteneri, pentru că prin parteneriat creăm 
situații unice și momente de neuitat.  

Părinții au posibilitatea să-și cunoască colegii de clasă a copilului, au prilejul să observe diferențele 
dintre copiii. Prin cunoașterea mai adâncă a colectivului, a problemelor în colectiv, și a activităților 
organizate se îmbunătățește considerabil legătura dintre școală și familii. Prin parteneriat implicăm părinții 
și în atragerea de resurse materiale și financiare necesare derulării diferitelor proiecte. Astfel părinții se simt 
mai utili și astfel crește interesul lor față de școală și de activitățile organizate în afara școlii. 

În munca mea sunt prezente multe forme concrete ale activităților educative în parteneriat cu părinți: 
 Prezentări PPT cu diferite teme- Învățarea și evaluarea în clasa I, Sfaturi sincere, Școala Părinților 
 Zi deschisă pentru părinți- părinții au prilejul să participe la ore, să observe copilul în comunitate 
 Întâlniri în cadrul orelor de audiență și la nevoie 
 Consultări individuale cu părinți și copiii 
 Organizarea activităților extracurriculare – vizită la muzee, la diferite fabrici, excursie comună cu 

părinți și copii, ”Școala în pădure” 
 Organizarea diverselor ateliere de lucru înainte de sărbători cu copii și părinți 
 Vine Moș Nicolae! - pregătirea pachetelor împreună cu părinți și aranjarea surprizelor pentru copiii 
 Se apropie Crăciunul! - confecționarea de podoabe pentru pom, ornamente pentru masa festivă și 

locuință 
 Ne pregătim pentru Paști- vopsirea ouălor, confecționarea ornamentelor legate de Paști 
 Serbări școlare cu diferite ocazii- Crăciunul, Ziua Mamelor, Serbarea de sfârșit de an școlar 
 Carnavalul- în fiecare an mamele și bunicile fac gogoși cu gem și ciocolată, porumb decojit pentru 

copii 
 Expoziție- în cadrul proiectelor din lucrările elevilor 
Cred și simt după fiecare activitate recunoștința, bucuria din partea părinților. 
Multe generații își aduc aminte de momentele în care am fost împreună, momentele în care s-au simțit 

valoroși. Știu, că organizarea activităților și parteneriatul constant necesită muncă, energie și efort 
suplimentar, dar merită pe deplin. 

Prin activitățile educative organizate în parteneriat cu părinții am tras concluzia că mulți dintre părinți 
s-au schimbat radical, relația cu copiii lor s-a schimbat în mod pozitiv, iar atitudinea lor față de școală a 
devenit pozitivă. 
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FAMILIA ŞI ŞCOALA FACTORI DETERMINANŢI ÎN FORMAREA 

COPILULUI  
 

 PROF. BALTA MIRELA BOGDANA 
 
„Şcoala, pentru a da roade, are nevoie de sprijinul conştient şi de colaborarea părinţilor. 

Educaţia dată în şcoală se dovedeşte a fi muncă irosită şi ineficace, dacă familia e ostilă şi 
indiferentă". H. H. STERN 

 
Educarea elevului se situează în egală măsură, în familie şi şcoală. Meritul familiei îl reprezintă 

formarea temeliei individualităţii copilului, încă de la vârstă fragedă. Mediul familial oferă primele ocazii 
de stabilire a unor relaţii sociale, de comunicare afectivă şi verbală. Climatul familial îşi pune amprenta pe 
personalitatea sa. Odată cu intrarea copilului în şcoală, funcţiile educative ale familiei nu încetează, ci se 
amplifică, în sprijinirea rolului de elev. Profesorii trebuie să colaboreze cu familia, să facă în aşa fel încât 
să-l facă un aliat şi să se sprijine reciproc în munca de educaţie. Alături de şcoală, familia exercită cea mai 
mare influenţă asupra copilului, iar scopul acţiunilor lor trebuie să fie unitar. Familia, prin condiţiile oferite, 
prin înţelegerea corectă a manifestărilor copiilor, prin contribuţia în lărgirea orizontului profesional al 
acestora şi prin oferirea unor modele pozitive de convieţuire socială contribuie la păşirea corectă a tânărului 
în viaţă. Familia poate stimula elevul, îl poate mobiliza în acţiuni legate de un anumit domeniu de activitate 
faţă de care manifestă aderenţă şi pentru care prezintă mai multă garanţie, în valorificarea capacităţilor 
proprii. Părintele îşi poate da mai bine seama de toate acestea în colaborare cu şcoala. 

Familia trebuie să se preocupe de asigurarea unui trai decent, să apere copilul de pericole, să le ofere 
condiţii de odihnă şi învăţătură, să se îngrijească de starea lor de sănătate, să le formeze deprinderi de igienă, 
să le dezvolte gustul lecturii. Copii îşi formează deprinderi de comportament civilizat tot în familie: respect, 
politeţe, cinste, decenţă. Părinţii reprezintă un exemplu pentru copil, tot ei trebuie să-l îndrume să fie 
sociabil, bun coleg şi prieten. Familia realizează contactul cu frumuseţile naturii şi se preocupă de cultura 
estetică. Copilul are nevoie să fie ajutat, apărat, călăuzit, să se simtă important pentru cei din jurul său. Într-
o familie care îi asigură un echilibru, copilul se dezvoltă armonios, face eforturi de a învăţa pentru a răsplăti 
pe părinţii. Părinţii trebuie să le organizeze timpul astfel încât să îmbine orele de pregătire a lecţiilor cu ore 
de odihnă şi joacă. Trebuie să îmbine exigenţa cu indulgenţa, să-i ajute la realizarea temelor de casă dacă 
le este solicitat ajutorul, dar să nu minimalizeze controlarea acestora 

 Într-o familie în care părinţii nu se înţeleg, copilul începe să se frământe, îşi pune întrebări fără a găsi 
răspunsuri, îşi simte sufletul încărcat, îşi pierde încrederea şi interesul pentru învăţătură. Condiţiile ţinând 
de starea economică precară a familiei asociate cu factori ce ţin de o moralitate scăzută, conduc la insucces 
sau chiar la abandon şcolar precum şi conduite antisociale. Părinţii trebuie să nu minimalizeze şcoala şi să 
vadă în copil doar un ajutor permanent în gospodărie. În aceste condiţii copilul nu mai are timp să se 
pregătescă pentru lecţii, le este frică pentru notele mici şi le este teamă să meargă la şcoală. Neînţelegerile 
dintre părinţi, dintre părinţi şi bunici, unii încurajează copilul să înveţe celălalt îl lasă în voia sorţii, fac să 
apară note mici, copilul va pendula spre cel care îl lasă să facă ce vrea. În aceste situaţii apare cu siguranţă 
eşecul şcolar. Interesul excesiv al părinţilor pentru buna pregătire a lecţiilor de către copil are ca efect o 
continuă stare de tensiune şi oboseală, care influenţează negativ munca sa şcolară. Preocuparea excesivă a 
părinţilor pentru o situaţie strălucită la învăţătură, alimentată de orgoliul lor îi determină să-l constrângă la 
o muncă şcolară care îl depăşeşte uneori şi creează o continuă stare de nelinişte şi tensiune. Alţi părinţi le 
cer copiilor să facă multe ore de pregătire suplimentară, ore de balet, dans, muzică, pictură, fără a ţine cont 
de părerea copilului. Rezultatele sunt de cele mai multe ori contrar celor scontate. Aceasta duce la o 
suprasaturare de informaţii, la plictiseală, oboseală şi nu în ultimul rând la surmenaj. 

 Există diverse forme de colaborare a învăţătorului/dirigintelui cu familia, cum ar fi:ședinţele şi 
lectoratele cu părinţii, convorbiri individuale, vizite la domiciliul elevului, corespondenţa (rezultate la 
învăţătură, invitaţii la şedinţe, scrisori de felicitare sau mulţumire), antrenarea părinţilor în activităţi şcolare 
şi extraşcolare, consultaţii pedagogice, ședinţe comune cu elevi şi părinţi sau vizitarea şcolii de către părinţi. 

O comunicare optimă învăţător/diriginte-familie are rolul de a acţiona în mod pozitiv asupra copilului 
şi de a stopa comportamente negative. De multe ori apar dificultăţi de comunicare şi dezvoltare a relaţiei 
şcoală-familie. De aceea trebui cunoscuţi factorii care favorizează, dar şi blochează o comunicarea 
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eficientă. Lipsa de comunicare din partea uneia dintre ele afectează evoluţia elevului, rezultatele şcolare şi 
natura comportamentului. 

 Unii părinţi consideră că este suficient să asigure copilului hrana, îmbrăcămintea, încălţămintea şi 
supravegherea pregătirii temelor. Cei mai mulţi cred că un copil îşi găseşte uşor ocupaţie pentru timpul 
liber, dar de la monotonie la nechibzuinţă nu este decât un pas. Acestea duc la apatie, lene, boli psihice. 
Televizorul înlocuieşte de cele mai multe ori deplasarea la un spectacol, internetul ia locul lecturări unei 
cărţi, jocurile pe calculator iau locul jocului cu alţi copii unde are posibilitatea să socializeze. Petrecerea 
timpului liber în faţa calculatorului şi televizorului duce la sedentarism şi creează dependenţă. Organizarea 
raţională a timpului liber acţionează benefic asupra organismului şi dezvoltării armonioase a personalităţii 
copilului. Părinţii trebuie să-şi facă timp pentru a se juca cu copilul, să facă drumeţii, excursii pentru al 
apropia de beneficiile naturii, să pregătească împreună o prăjitură, să-l antreneze în aranjarea unei mese 
festive, în alegerea cadourilor pentru diferite evenimente.  

 Şcoala şi familia trebuie să sprijine copilul în luarea deciziilor privitoare la orientarea spre o treaptă 
superioară de învăţământ şi spre o carieră. Ele facilitează luarea unor decizii în concordanţă cu cerinţele 
personale şi realităţile sociale. Familia reprezintă un exemplu pentru copil, ea influenţează opţiunea pentru 
o anumită profesie. Şcoala trebuie să deruleze acţiuni comune elevi-părinţi pentru conturarea dorinţei 
profesionale. Dirigintele dezbate cu elevii avantajele şi dezavantajele unei profesi, reţeaua şcolară, 
metodologiile de organizare a examenelor şi admiterea în învăţământul liceal, şcoli de arte şi meserii, 
învăţământul superior. Rezultatul sau evaluarea acţiunilor de orientare consta în curajul deciziei, degajarea 
de prejudecăţi sociale, obiectivitatea lor, încrederea în valoarea anumitor forme de educaţie. Perioada de 
asimilare sau de pregătire pentru viaţă se încheie prin decizia persoanei de a se integra în activitatea dorită. 

,,Consideră elevul o făclie pe care să o aprinzi astfel încât mai tărziu să lumineze cu o lumină proprie.” 
PLUTARH 
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„MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNA! TRADIȚII ȘI OBICEIURI” 

IMPORTANȚA ACTIVITAȚILOR EDUCATIVE IN PARTENERIAT CU 
PARINȚII 

 
PROF. INV. PRIMAR BALU VASILICA 

ȘCOALA GIMNAZIALA ALBEȘTI, JUD.MUREȘ 
 

Poveste de Crăciun - activitate online - 
 
 În contextul activităților didactice online, „familia este un factor important şi de răspundere al 

educaţiei.” Alături de cadrul didactic, „părinţii o conduc şi răspund de ea în faţa societăţii, a fericirii lor şi 
a vieţii copiilor.” (A.S. Makarenko) 

 De aceea, dezvoltarea multilaterală a unui copil depinde în mod special de implicarea sa afectiv-
emoțională în propria-i formare. Creșterea acesteia poate fi realizată deseori prin participarea la activități 
extrașcolare. În pragul Sărbătorilor de Iarnă, propun o sezătoare online ce aduce în prim plan uniunea între 
generații prin transmiterea obiceiurilor locale. 

Scop: - formarea unei atitudini pozitive față de educația permanentă; 
Obiective: - să formuleze enunțuri clare în concordanță cu tema dată; 
 - să descrie pe scurt, coerent tradițiile locale în cadrul Sărbătorilor de Iarnă; 
 - să exprime sentimentele, atitudinile manifestate pe parcursul Sărbătorilor de Iarnă; 
Metode și procedee: conversația euristică/în actualitate, demonstrația, explicația, jocul didactic; 
Mijloace didactice: laptop/dispozitive pentru comunicarea online, jetoane tematice tipărite, două 

jocuri online create de înv. Balu pe wordwall, video tematic, cartea „Câte doruri am avut”- prof. dr.Alina 
(Muntean) Ene;  

Resurse spațiale: mediul online – platform Zoom; 
Resurse temporale: 40 minute – prima grupă de elevi (11), 40 minute – a doua grupă (11); 
Participanți: 22 elevi din cl.a III-a, părinții acestora, prof.religie ortodoxă; 
Scenariul activității: 
1. Moment organizatoric introductiv 
- realizarea conexiunii online cu participanții la activitate;  
- înv. amintește regulile desfășurării activităților online; 
2. Captarea atenției: 
- înv. prezintă, prin share screen, diverse materiale senzoriale (imagini cu natura în anotimpul iarna, 

clinchete de clopoței), apoi solicită răspunsul la ghicitoarea: „Totu-i înghețat pe drum,/Florile-s de gheață 
acum,/În sobă focul trosnește,/Care anotimp sosește?”; elevii identifică anotimpul iarna; 

3. Anunțarea temei și a obiectivelor: 
- prezintă elevilor și părinților invitatul la activitate, prof. de religie ortodoxă, prin a cărei contribuție 

se vor atinge obiectivele enunțate; 
4. Desfășurarea activității: 
- înv. explică desfășurarea jocului „Roata iernii”: la fiecare oprire, câte un elev va alcătui oral un 

enunț adecvat imaginii, exprimându-și emoțiile trăite referitor la situația marcată (jetoanele din setul 
„Poveste de Crăciun” https://wordwall.net/resource/8576758/roata-iernii); 

- la fiecare jeton, părinții sunt stimulați să adauge elemente distinctive/asemănătoare, pe baza 
experienței proprii; 

- înv. solicită invitatei (prof. de religie) să numească cronologic sărbătorile și tradițiile locale de iarnă, 
iar elevii vor urmării așezarea acestora pe o axă a timpului prezentată prin share screen; 

- observând „axa sărbătorilor”, înv. solicită participanților să le descrie succint, făcându-se apel la 
experiența elevilor, dar și a părinților: Îmbănitul Feciorilor (pregătirea pentru colindat, organizată încă din 
prima zi a Postului Crăciunului), împodobitul bradului, Colindatul Îmbăniților (colindatul fiecărei case din 
sat), colindatul, Steaua, Irozii, Balul de Crăciun (organizat de îmbăniți), Capra, Plugușorul, Zooritul, 
Sorcovitul, Boboteaza; 
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- înv. solicită participanților să prezinte și versuri/urări specific tradițiilor amintite, apoi citește și alte 
vesuri culese din localitatea Albești, în cartea „Câte doruri am avut” (de ex. „Zooritul ” ce se practică 
imediat după trecerea în Noul An, de către bărbații mai tineri care îi zooresc pe vârstnici: „Zoor, zoor, tre 
surăriu/ Nu grăghiți cu revărsatu`…”); 

- înv. prezintă cuvintele Maicii Tereza:„Nu contează cât dăruiești, ci câtă dragoste pui în ceea ce 
dăruiești.”, îndrumând ca fiecare participant să își exprime sentimentele trăite în perioada sărbătorilor de 
iarnă, punând accent formarea unei atitudini altruiste;  

5. Evaluarea activității 
- înv. face aprecieri cu privire la: respectarea reguluilor în comunicarea online pe parcursul activității, 

corectitudinea exprimării, aportul fiecărui participant; 
- înv. îi stimulează pentru a-și expune părerea cu privire la desfășurarea acestei activități; 
6. Moment organizatoric final 
- înv. propune elevilor, ca activitate suplimentară, jocul de memorie„ Poveste de Crăciun”, creat în 

wordwall utilizând jetoanele din setul Editurii D`Art și al cărui link îl distribuie pe grupul online al clasei: 
https://wordwall.net/teacher/2716575/vasibalu; 

- în final, se mulțumește invitaților, apoi rulează un video cu un colind cunoscut, pe care îl vor 
audia/interpreta cu toții. 

Implicarea benevolă și constantă a părinților în activitatea extrașcolară a copilului va avea numeroase 
beneficii pentru toți actorii mediului educațional : întărirea legăturilor afectiv-emoționale; dezvoltarea 
capacității de colaborare; conștientizarea funcției educative a familiei prin folosirea eficientă și plăcută a 
timpului liber; colaborare din partea familiei pentru cunoașterea elevilor, oferind sprijin cadrului didactic 
în situații de „intervenție educativă” de ameliorare sau aprofundare. 
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ACTIVITĂȚILE EDUCATIVE ÎN PARTENERIAT ȘCOALĂ-FAMILIE, 

CHEIA SUCCESULUI EDUCAȚIE 
 

 PROF. BARB VALENTINA MARIA  
 ȘCOALA GIMNAZIALA VAȚA DE JOS, 

 COMUNA VAȚA DE JOS, JUDEȚUL HUNEDOARA  
 
Pentru o bună eficiență a educației trebuie să existe mereu o strânsă colaborare între școală și familie. 

Motivul realizării parteneriatelor este necesitatea menţinerii unităţii de cerinţe în educaţia copilului, 
necesitatea realizării unei legături reale între şcoală şi familie ca parteneri egali în educaţia copilului. Scopul 
parteneriatelor este implicarea şi participarea reală a părinţilor în activităţile la clasă şi la cele 
extracurriculare. Ca obiective majore ale parteneriatelor aş aminti: formarea părinţilor în spiritul ideii de 
parteneri egali în educaţia copiilor; convingerea părinţilor pentru a investi în dezvoltarea personală a 
copilului şi a grupului în ansamblu; implicarea părintilor în atragerea de resurse (financiare sau materiale) 
necesare unei bune desfăşurări a actului educaţional; creearea unui mediu educativ pozitiv, favorabil, 
adecvat pentru o stimulare continuă a învățării spontane a copilului; achizitionarea de către părinţi a unor 
informaţii şi cunoştiinţe pe care să le folosească în educarea propriilor copii; implicarea părinţilor în 
atragerea şi găsirea de resurse materiale şi financiare necesare derulării și organizării unui bun act educativ 
de calitate și de activități extraşcolare, cum ar fi excursiile școlare (profesori, elevi, părinți). 

Învățământul primar, și nu numai, este o treaptă importantă și responsabilă în cadrul sistemului de 
învățământ. El constituie temelia includerii copilului în activitatea asiduă și ordonată dintr-o colectivitate 
de semeni, care este mereu în schimbare și presupune competitivitate. 

Școala îl învață pe copil să se situeze printre semeni, să se obișnuiască cu anumite cerințe și realități 
sociale. Dar educația în familie constituie prima școală a copilului, partea cea mai importantă a pregătirii 
lui pentru viața socială și productivă. Familia trebuie să fie prima instituție socială care se preocupă de 
asigurarea condițiilor necesare dezvoltării normale a copilului. Școala și familia sunt cei doi poli de 
rezistență ai educației, care contribuie prin mijloace specifice la formarea tinerilor. 

Odată cu intrarea în școală, copilul trăiește în două lumi diferite: una a familiei, colorată încă de 
afectivitatea primei copilării, cealaltă, a școlii, încărcată de noi exigențe și de promisiunile viitorului, la fel 
de importante. Dacă aceste medii educaționale se completează și se susțin, ele asigură într-o mare măsură 
buna integrare a copilului în activitatea școlară și, pe plan mai general, în viața socială. 

Obiectivul cel mai important al colaborării dintre școală și familie în perioada școlarității timpurii îl 
reprezintă susținerea eforturilor copilului pentru ca acesta să dobândească primele instrumente ale muncii 
intelectuale și să obțină succesul școlar. Clasa reprezintă pentru elevi al doilea mediu de socializare, după 
familie. Aici elevul va trăi și experimenta, va învăța deprinderi sociale necesare pentru viață. 

În activitatea pe care o desfășurăm, am pornit întotdeauna de la „punctele forte”ale elevilor și cele ale 
noastre ca învățător, cum ar fi: ce știe elevul, ce poate să facă, ce îi este îngăduit să realizeze, spre ce are 
înclinații, de ce abilități didactice dispune. 

Apoi am avut în vedere”punctele slabe”pe care vrem să le îndreptăm(ce nu știe elevul, ce n-a înțeles, 
ce nu poate să facă, ce nu ne este îngăduit nouă ca învățători să facem). Este necesară o bună cunoaștere a 
elevilor și totodată o bună cunoaștere a forțelor proprii. Folosirea metodelor interactive ( discuțiile 
colective, interpretarea de roluri, rezolvarea în grup a unor probleme, efectuarea de experiențe) asigură 
condițiile oportune elevilor să se afirme atât individual, cât și în echipă. 

Am ajutat elevii să treacă peste rețineri, să-și exprime în mod deschis opiniile personale, să vorbească 
despre evenimentele la care participă, despre calitățile și defectele lor. Elevii au dobândit nu numai curajul 
exprimării unor opinii, ci și respectul pentru părerile colegilor, ale părinților, pentru adevăr. În felul acesta 
am pus pe fiecare elev în situația de a-și exercita, în clasă, principalele însușiri care-i definesc personalitatea, 
făcându-i participanți activi, dar și colaboratori, parteneri ai noștri în ducerea la bun sfârșit a tuturor 
activităților. 

Calitatea proceselor de comunicare ce se stabilesc în grupul școlar depinde de potențialul comunicativ 
al fiecăruia dintre membrii lui. Educatorul trebuie să dețină înainte de toate, bune calități de mediator pentru 
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a-i facilita procesul stabilirii unor interacțiuni directe, sincere, bazate pe încredere între elevi, dar și între 
sine și fiecare dintre elevi. 

În domeniul colaborării școală-familie, punctul de plecare este cunoașterea prealabilă a părinților de 
către învățător, a familiei, a climatului familial. Activitatea educativă îmbracă și în școala noastră o 
multitudine de forme la următoarele nivele: comitetul de părinți, consiliul reprezentativ al părinților, vizitele 
la domiciliu, corespondența și comunicarea cu părinții, consultațiile pedagogice, implicarea părinților în 
activitățile școlii, activitățile nonformale (excursii, cercuri, serbări, aniversări, cursuri), consultații la 
cererea părinților. 

Numărul mare de contacte școală-familie nu asigură neapărat rezultate fructuoase. Întâlnirile 
colective cu părinții reprezintă cea mai “profitabilă”și democratică formă de colaborare a învățătorului cu 
familiile elevilor săi. Pentru învățător și profesor înseamnă un cadru de manifestare și de perfecționare a 
calităților sale manageriale, un moment optim de conștientizare și de mobilizare a părinților într-un 
parteneriat real, prilej de a învăța și el din experiența părinților. Pentru părinți, adunările colective reprezintă 
tot atâtea prilejuri de autoevaluare și de sporire a competențelor educative, de informare pedagogică avizată, 
decide înțelegerea complexității fenomenului instructiv-educativ și a poziției pe care o ocupă în acest 
proces. 

În toate cazurile de întâlniri, contacte, proiecte, raporturi mutuale, au fost implicați, în mod egal, elevii 
ca parteneri de dialog și ca beneficiari ai unor servicii educaționale de calitate necesare dezvoltării 
armonioase a personalității. 
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TITLUL : PROIECT DE PARTENERIAT EDUCATIONAL „ATELIERUL 

SPIRIDUSILOR” 
 

AUTOR: P.Î.P. BARBU ANA-MARIA, 
 ŞCOALA PRIMARA GL. (MA.) N. D. MAICAN TONEA  

 
Motto: Acum la ceas de taină, aproape să fim de Dumnezeu, Să ne gândim la semeni, cu drag, copilul 

meu Te rog să iei aminte, să dăruiești din sufletu-ţi curat! Iar îngerii din ceruri vor veghea asupra ta 
neîncetat. Nu e nicicând prea greu şi niciun efort nu-i mare, Să ştii, c-un gest micuţ, TU, poţi s-aduci prin 
zâmbetu-ți creator O imensă transformare. 

Aşa cum, cu toţi, ştim luna decembrie înseamnă dragoste, colinde, bucurie și mirosul braduțului vrăjit, 
frumos împodobit așezat la loc de cinste în casa fiecărui român. Primii fulgi de nea aduc în sufletele copiilor 
bucuria reîntâlnirii cu Moșul cel drag şi darnic. Zăpezile îmbelșugate, clinchete de clopoței, frumoasele 
colinde împletite cu fiorul ninsorii, toate ne amintesc de sărbătorile de iarnă. Ceremoniile, toate de la Moș 
Nicolae, la Moș Crăciun, la Anul Nou și la Bobotează, se desfășoară într-o continuă înflorire a sufletului 
către lumina spirituală care leagă cerul de pământ și omul de veșnicie.  

Pentru aceasta părinţii, apoi profesorii familiarizează copiii cu diferite norme ce se pot transforma în 
principii de conduită personală şi valori morale ce pot fi cultivate în conştiinţa copiilor prin participarea 
directă la acţiuni. Una din aceste valori este şi cooperarea între copii, în condițiile actuale, prin intemediul 
tehnologiei. Cei mici trebuie să fie obișnuiți să răspundă afirmativ la solicitările ce presupun participarea 
la activități ce ascund, de fapt, sub faldurile lor, crearea și menținerea prieteniilor frumoase, purtate peste 
ani, emoții ale împărtășirii sufletelor de copii în prag de iarnă, respectul de sine, și față de cei din jur, iubirea 
pentru tradițiile și obiceiurile strămoșești ce pot crea, astfel, un om frumos, nu doar la exterior, ci, mai ales, 
la interior, aceste sentimente fiind mai presus decât orice hârtie cu valoare materială.  

Singura modalitate prin care puteam readuce toate acestea a fost implicarea elevilor, într-un mod 
jucăuș, în căușul protector al unui atelier virtual, în care ei să creeze zâmbete, lacrimi de fericire și speranță. 
Proiectul nostru de parteneriat încheiat cu Şcoala Gimnazială Nr. 1 Modelu, s-a desfăşurat în luna 
decembrie 2020, astfel: în perioada 07.12.2020-15.12.2020 elevii îndrumaţi de către cadrele didactice au 
realizat desene, picturi, colaje, postere cu tematica specifică momentului, materialele realizate de copii fiind 
postate pe Google Classroom.  

Partenerii implicați în proiect s-au asigurat de buna desfăşurare a activităţilor, fiind de asemeni 
responsabili de fluxul continuu al colaborării utilizând inclusiv aplicația Whatsapp, iar în data de 16 
decembrie au derulat serbarea şcolară ,,Sărbătorile iernii”, ce a avut loc în mediul online, pe platforma 
Google Classroom/ Meet. Elevii s-au prezentat, deoarece s-au întâlnit pentru prima oară; au ascultat mesajul 
lui Moş Crăciun transmis prin intermediul unui clip video; au purtat discuţii referitoare la tradiţiile şi 
obiceiurile de Crăciun; au recitat poezii de iarnă; au cântat naşterea lui Hristos, glasurile lor cristaline 
răsunând dincolo de ecranele înguste ale diferitelor gadget-uri; au răspuns la ghicitori, pe baza acestora 
realizând şi desene. Obiectivele proiectului de parteneriat au fost realizate, elevii cultivându-şi dorinţa de a 
cunoaşte copii din altă școală; dezvoltându-şi gândirea independentă, iniţiativa, imaginaţia; consolidându-
şi capacitatea de a trăi emoţii pozitive. 
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PARTENERIATUL CU PARINȚII 
 

PROF. BARBU FELICIA 
GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 26  

TIMIȘOARA, JUD. TIMIȘ 
 
 
Educația este un proces împărțit între părinți și educatori, al cărui obiectiv este formarea integrală a 

copiilor. Pentru a duce la bun sfârșit o educație integrală este necesar să existe canale de comunicație și 
acțiuni ale familiei cu grădinița, doar așa se produce dezvoltarea intelectuală, emoțională și socială 
acopiilor, în cele mai bune condiții . Colaborarea familiei cu grădinița dezvoltă copiilor impresia că, deși 
se află în două spații diferite, ele sunt complementare. Participarea activă a părinților în viața școlară a 
copiilor se materializează printr-o mai bună autostimă a copiilor, un randament mai bun, relații și atitudini 
pozitive ale părinților despre grădiniță. 

 În primele etape ale vieţii, responsabilitatea educării copilului revine familiei. În mod firesc, părinţii 
sunt primii educatori ai copilului. Copiii sunt apoi înscrişi în grădiniţă, instituţie care le asigură condiţiile 
necesare pentru dezvoltarea în concordanţă cu nevoile individuale. Vine apoi rândul profesioniştilor din 
grădiniţe şi şcoli să se ocupe de educarea şi formarea copiilor printr-o metodologie şi un curriculum specific 
vârstei acestora.  

Grădiniţa este un important mediu de socializare, îi ajută pe copii să interacţioneze cu alţi copii, dar 
şi cu adulţi şi le oferă acestora un mediu primitor, adecvat învăţării. Totodată, grădiniţa oferă suport pentru 
valorificarea potenţialului fizic şi psihic al fiecărui copil, pentru dezvoltarea capacităţii de a intra în relaţie 
cu ceilalţi copii şi cu adulţii. De asemenea, grădiniţa sprijină copilul în interacţiunea cu mediul, favorizează 
descoperirea de către fiecare copil a propriei identităţi şi îi formează o imagine de sine pozitivă. Dar 
educaţia copiilor, priviţi ca cei mai tineri membri ai unei comunităţi, este responsabilitatea întregii 
comunităţi. Ea este leagănul creşterii şi devenirii copiilor ca viitori adulţi responsabili de menirea lor în 
folosul întregii comunităţi, motiv pentru care cel mai important parteneriat care este necesar a fi 
implementat este cel dintre grădiniţă şi familie.  

Activităţile desfăşurate în parteneriat cu părinţii sunt modalităţi propice pentru atingerea unor 
obiective comune în ceea ce priveşte educaţia preşcolarilor, la acestea adaugându- se plăcerea de a fi alături 
de colegi, activităţile desfăşurându-se într-o atmosferă de voie bună, având, pe lângă valoarea social–
educativă şi un efect reconfortant.  

Din acest motiv, recomandăm părinţilor:  
• să le prezinte copiilor grădiniţa ca un loc în care ei se pot juca împreună cu alţi copii, în care pot 

învăţa lucruri noi şi interesante;  
• să cunoască programul grădiniţei şi pe educatorii copilului lor;  
• să vorbească cu educatorii, să stabilească o relaţie adecvată cu aceştia;  
• să ofere informaţii suficiente educatorilor şi să ceară sfatul acestora;  
• să participe la evenimentele din grădiniţă;  
• să se ofere voluntari prin implicarea în activităţi şi să ceară şi membrilor comunităţii lucrul acesta;  
• să dorească să participe la luarea unor decizii cât mai bune pentru grădiniţă;  
• să discute permanent cu copilul despre ce se întâmplă în grădiniţă;  
• să creeze acasă un mediu bun de joc şi educaţie. 
Investită cu această nobilă şi plină de răspundere sarcină, educatoarea grupei cunoaşte specificul 

fiecărui stadiu de dezvoltare a copilului, disponibilităţile intelectuale, precum şi particularităţile lui 
temperamentale şi caracteriale, de aceea va şti întotdeauna cum să-l modeleze pe preşcolar.  

Dezvoltarea psihică şi fizică a copilului la această vârstă depinde în mare măsură şi de cadrele 
didactice, dar şi de părinţi şi de aceea e nevoie stringentă de un parteneriat educaţional în favoarea creşterii 
adecvate a copiilor. 

Parteneriatul dintre grădiniţă şi familie organizat corect, duce la o educaţie solidă, fără pericol de eşec 
şcolar mai târziu. Preşcolaritatea reprezintă piatra de temelie a personalităţii în formare a copilului, iar 
prezenţa familiei în cadrul grădiniţei va fi liantul între copil şi mediul necunoscut iniţial. Parteneriatul 
grădiniţă – familie, acţiunile pe care aceştea le desfăşoară, continuarea de către familie a activităţilor din 
grădiniţă, duc la formarea copilului pentru viaţa de adult. 
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RELAȚIA GRĂDINIȚEI CU FAMILIA  

 
PROF. INV. PREȘCOLAR: BARNA RUXANDRA-MARIA 

UNITATEA: G.P.P NR. 53, STRUCTURA G.P.P NR. 19 
 

 Mai mulți autori din domeniul educației consideră că parteneriatul dintre grădiniță și familie este 
relația partenerială la nivel educațional, care constituie un element cu semnificații majore din perspectiva 
asigurării unui învățământ de calitate.  

 Vrașmaș (2002) definește parteneriatul dintre grădiniță și familie ca fiind un tip de relație prin 
intermediul căreia personalul grădiniței realizează un parteneriat cu familia și cu alți membri ai comunității 
pentru ai ajuta pe copii să aibă succes în viață.  

 Există mai multe aspecte care definesc parteneriatul dintre grădiniță și familie, avantajele pe care le 
implică, motivele care stau la baza acestui parteneriat, rolurile cadrul didactic și ale reprezentanților 
conducerii de învățământ preșcolar precum și rolurile părinților, blocajele care pot interveni în relația de 
parteneriat familie -grădiniță. 

 Avantajele parteneriatului grădiniță-familie sunt: îmbunătățirea abilităților educaționale ale 
părinților, dezvoltarea abilităților de lider ale părinților, conectarea familiilor cu membrii școlii și ai 
comunității, oferirea de servicii și suport familiilor. Motivele pentru care grădinița și familia realizează 
parteneriate sunt următoarele: responsabilitatea părinților față de educația copiilor lor, influența atitudinii 
părinților asupra rezultatelor școlare ale copiilor, în special asupra motivației învățării, îndeplinirea nevoilor 
copilului de a fi iubit, acceptat și dorit, de a fi aprobat, de a fi integrat într-o comunitate. 

 Parteneriatul grădiniță-familie trebuie să pornească de la următoarele premise: mediul în care copilul 
se naște, trăiește, se dezvoltă și se formează în primii ani de viață, învățarea prin imitație a primelor 
comportamente sociale se produce în copilărie și depinde de tipul relațiilor din familie; familia este prima 
instanță care recunoaște posibilitățile copilului ca individ și care îi oferă atmosfera necesară echilibrului 
sau interior. 

 Fiind persoanele care îl cunosc cel mai bine pe copil, martorii principalelor evenimente din viața 
acestuia, părinții sunt în mod necesar partenerii educatoare. Orice sistem de educație rămâne neputincios 
dacă se izbește de indiferență sau de opoziție părinților. 

 Colaborarea dintre grădiniță și familie presupune o comunicare efectivă și eficientă, o unitate de 
cerințe și de acțiune în interesul copilului. Părinții trebuie implicați permanent în activitatea de la grădiniță, 
nu numai atunci când se ivesc probleme . Fondarea unor relații pozitive între familie și grădiniță și 
unificarea sistemului de valori și de cerințe pot avea un efect benefic asupra copiilor. Când părinții sprijină 
acasă, prin diverse activități, actul învățării, se constată o creștere a eficienței acestuia, iar informații se 
păstrează mai mult timp. Din experiența personală am constatat că părinții sunt dornici să discute despre 
copii și să contribuie la formarea acestora. Au existat cazuri izolate în care părinții cu nivel cultural scăzut 
nu s-au implicat în educația propriilor copii. 

Părinții au nevoie de următoarele informații :  
-Informații referitoare la comportamentul copiilor. În permanență, am încercat să informez părinții 

despre problemele de comportament, interesele, preocupările, evoluție învățării, starea de sănătate a 
copiilor. 

-Informații legate de scopul programului educativ la care participă copilul lor și de obiectivele 
urmărite. Am încurajat familiile copiilor să viziteze sala de grupă și să participe la unele activități alături 
de copii (de exemplu: la activități deschise pentru părinți, excursii, vizite organizate cu participarea 
părinților, la serbări, care constituiau un adevărat moment de coagulare a comunității. 

-Comunicarea, în cadrul ședințelor cu părinții de la începutul anului școlar, a programului instructiv 
educativ și a faptului că se va adopta o nouă metodă de lucru. La începutul fiecărui an școlar, am prezentat 
părinților programul unei zile de grădiniță, felul cum se organizează și se desfășoară activitățile aici, 
deoarece am constatat că existau și părinți care nu cunoșteau aceste lucruri și care au rămas plăcut surprinși, 
nu știam că la grădiniță se fac atâtea lucruri. 
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-Informații referitoare la modul în care își pot ajuta copiii acasă, în continuarea programului educativ 
de la grădiniță. Consider esențial faptul că părinții să fie atrași ca parteneri activi în adoptarea deciziilor, iar 
responsabilitatea să fie împărțită între părinți și educatoare . 

-Organizarea unor cursuri de înțelegere a etapelor dezvoltării copilului și de cunoaștere a modalităților 
de predare în grădiniță. Am explicat membrilor familiei de ce este necesară participarea lor în derularea 
activităților de la grădiniță. Cu ajutorul scrisorile de intenție, discuțiile periodice și a grupului de pe rețelele 
de socializare am reușit să-i informez pe părinți ce activități urmează să desfășurăm și le-am solicitat 
ajutorul în colectarea de materiale. 

 În relația de parteneriat dinte grădiniță și familie poate intervenit câteva blocaje, cum ar fi: lipsa unei 
oferte educaționale la nivelul grădiniței cu privire la posibilitățile de integrare a părinților; participarea 
inadecvată a profesorului în ceea ce privește stabilirea și susține în relație cu părinții; existența unor relații 
de putere unilaterale între gradinita și familie; timp și resurse materiale limitate pentru implicarea părinților, 
lipsa pregătirii cadrelor didactice din perspectiva relației grădiniță-familie. 

 Prin dezvoltarea unei colaborări de succes cu familia, educatorul facilitează înțelegerea și 
sensibilizare părinților față de nevoile copilului pentru promovarea reușite integrării în ciclul primar a 
viitorului școlar și, mai târziu, în viața socială. 

 Din punctul meu de vedere cel mai bun parteneriat cu părinții se poate realiza în cadrul proiectelor 
tematice, este un prilej potrivit în care educatoarea să-i implice pe părinți în activitățile pe care le derulează 
cu copiii în cadrul unui astfel de proiect. 

 În concluzie, relația dintre părinte și educator se sprijină pe respectul reciproc și conștientizarea 
importanței celuilalt pentru munca proprie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
*Anghelache, V.(coord.), Mâță, L. (2017). Metodica activităților instructiv-educative din grădiniță, 

Editura Didactică și Pedagogică, București; 
* Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, Ghid de bune practici pentru Educaţia Timpurie a 

copiilor de la 3 la 6/7 ani, Bucureşti, 2018; 
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ÎMPREUNĂ, ELEVI, PARINTI, CADRE DIDACTICE,  

SUNTEM MAI PUTERNICI! 
 

 PROF. BATAUS SIMONA 
 SCOALA GIMNAZIALA ‘STEFAN CEL MARE’, ALEXANDRIA 

 
Fragment din Declaraţia Universală cu privire la voluntariat (versiunea in limba română)  
Voluntariatul este o componentă fundamentală a societaţii civile. El insufleţeşte cele mai nobile 

aspiraţii ale omenirii - pacea, libertatea, oportunitatea, siguranta si justiţia pentru toate persoanele.  
În această epocă a globalizarii si a schimbarilor continue, lumea devine din ce in ce mai mică, mai 

interdependentă, mai complexă. Voluntariatul - la nivel individual sau de grup - reprezintă o modalitate 
prin care:  

• pot fi întarite si susţinute valorile legate de comunitate, de serviciul adus aproapelui si de 
ataşamentul faţă de aproape; 

• persoanele pot sa isi exercite drepturile si responsabilitatile de membri ai comunitatilor, in timp ce 
invata si se dezvolta pe percursul intregii vieti, realizandu-si astfel intregul potential uman. 

In zorii noului mileniu, voluntariatul reprezinta un element esential al tuturor societatilor. 
Voluntariatul transforma in actiune declaratia Natiunilor Unite conform careia 'Noi, oamenii' avem puterea 
de a schimba lumea. Credem ca voluntarii si organizatiile si comunitatile pe care le deservesc au 
responsabilitatea comuna de:  

• a crea un mediu in care activitatea voluntara are sens si contribuie la atingerea unor rezultate 
convenite dinainte; 

• ia defini criterii referitoare la participarea voluntarilor, inclusiv cu privire la conditiile in care 
organizatia si voluntarul pot sa inceteze anagajamentul lor reciproc, si de a dezvolta politici care sa ghideze 
activitatea voluntara; 

• a oferi protectie impotriva diferitelor riscuri voluntarilor si persoanelor pe care acestia le deservesc; 
• a oferi voluntarilor instruire adecvata, evaluare regulata si de a aprecia rezultatele acestora in mod 

formal; 
• a asigura accesul tuturor la activitatile de voluntariat, prin eliminarea barierelor fizice, Am scos din 

acest fragment aceste solicitări: “construieşte comunitaţi sănătoase şi puternice care respectă 
demnitatea tuturor persoanelor” şi “ ajută la soluţionarea problemelor sociale, culturale şi a celor 
legate de mediu” pentru că sunt unele din obiectivele cel mai legate de viaţa unei şcoli- şcoala văzută ca o 
comunitate, în care învăţăm să fim mai buni, mai generoşi, mai aproape de nevoile celorlalţi, în care ne 
implicăm şi dăruim ce este mai bun din noi. Am început timid şi stângaci cu ceva ani în urmă când am 
reuşit să luminăm pentru o clipă feţele unor copilaşi nevinovaţi şi pe nedemn condamnaţi să trăiască într-o 
casă care nu arată ca o casă şi spună “mama” sau “tata” unor oameni care nu le sunt părinţi. Ne-am promis 
atunci să continuăm să învăţăm să dăruim şi cu puţinul nostru să ajutăm în construirea unei lumi mai bune: 
unei lumi in care tristeţea şi necazul, nu au ce căuta iar speranţa şi bucuria îşi fac loc pretutindeni în jurul 
nostru. 

 Cu tot optimismul de care dispuneam, am plecat mai departe şi am căutat să încercăm să-i bucurăm 
şi pe alţii, nu ştiam că există chiar lăngă noi, suflete nevinovate pe faţa cărora nu părea o secundă că ceva 
le umbreşte fericirea. Când am aflat, nu am reacţionat imediat, credeam că poate nu am inţeles şi am crezut 
că e decât un singur caz. Greşit, cu cât ne informam, cu atât înţelegeam că trebuie să ne mobilizăm pentru 
a face ceva. 

 In fiecare an, pe 19 decembrie, tragem un semnal de alarmă şi de atenţionare. Un semnal pentru cei 
din comunitatea noastră că trebuie să luăm atitudine şi să contribuim, atât cât putem, la soluţionarea, măcar 
într-o mică parte, a unor probleme majore. Totodată, ne-am gândit ca pe 5 decembrie se sărbătoreşte “Ziua 
Voluntariatului” şi vrem să fim solidari cu toţi voluntarii din întreaga lume. Si cel mai important, luna 
Decembrie- este luna Sarbatorilor, a Familiei si a Nasterii lui Isus, este luna cand impartim cadouri si 
oferim bucurii. Nu puteam să facem fără ajutorul partenerilor noştri cei mai importanţi-părinţii, asa am 
putut oferi un strop de bucurie unor copilasi in ajunul Crăciunului. Spectacolele pe care le organizam in 
sala Primariei Alexandria sunt mereu un prilej de a ne aduna şi de a da ce e mai bun din noi,  
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Ştim ca nu este de ajuns, de aceea va chemăm sa vă alăturati nouă, celor care încercam sa schimbăm 
ceva, nu trebuie să uităm că sunt atâţia care au nevoie de noi. A invăţa să fi solidar cu celălalt pare ceva 
dificil in aceste vremuri, dar nimic nu poate fi mai simplu decat un zâmbet de copil sau ochii in lacrimi ai 
unui bătrân care iţi spun din suflet un sincer “Multumesc” la finalul unei zile. 

Clasa mea a continuat această iniţiativă şi in săptămâna “Sa ştii mai multe, sa fii mai bun”, mergand 
la caminul de batrani de la Furculesti unde a daruit alimente si a prezentat un scurt program artistic. Am 
plecat de acolo cu o strangere de inima că nu putem să facem mai mult de atât, adica nu putem să le aducem 
oamenii dragi lor, nu putem să le aducem dragostea nepotilor şi nu putem să le mai dăm înapoi tinereţea şi 
pofta de viaţă. Cu toate acestea, condiţiile în care îşi duc povara anilor sunt de calitate, fiecare camera are 
grup sanitar si televizor, iar curtea interioara are un spaţiu generos, frumos amenajat. Mulţumim parintilor 
pentru sprijinul neconditionat si celor care ne-a primit cu multa caldura şi ne-a servit cu cele mai gustoase 
prăjituri! 

În loc de “Bun rămas!”, aş spune “Bun venit !” voluntarului de mâine, celui care poate va citi prin 
aceste rânduri că trebuie să ajute pe cineva şi nu lăsaţi să treacă zilele fără să faceţi ceva frumos sau fără să 
ajutaţi pe cineva. 
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TRADIȚII ȘI OBICEIURI DE CRĂCIUN 
 

MAISTRU INSTRUCTOR BEJAN MIOARA – BRANSUȘA 
LICEUL TEHNOLOGIC ”GRIGORE ANTIPA” BACAU 

 
 Sărbătoarea Crăciunului, cu bradul împodobit cu luminițe și globuri, cu veselia din colinde, cu 

bucuria cadourilor este întregită de mirosul de cozonaci copți, de aroma robustă a fripturilor și a 
sărmăluțelor, de gustul fin al turtelor cu julfă. Nu poate fi sărbătoare dacă nu sunt respectate și tradițiile 
culinare. Pentru elevii care se pregătesc pentru meseriile legate de domeniul alimentației publice, decembrie 
reprezintă un prilej deosebit de a învăța să prepare preparate culinare tradiționale, de ași perfecționa 
cunoștințele în arta gătitului dar și gustul pentru estetic și artistic.  

 Organizarea unei expoziții cu preparate culinare tradiționale presupune multă muncă, organizare și 
colaborare. Colaborarea este unul din factorii cheie pentru că ea vizează mobilizarea elevilor, atragerea de 
fonduri necesare pentru materiile prime și pentru un spațiu adecvat realizării expoziției.  

 Primul pas pentru noi, cadrele didactice este căutarea unui partener reprezentat de un agent economic, 
interesat de colaborarea cu noi în organizarea expoziției cu preparate culinare tradiționale pentru Crăciun. 
În utimii 3 ani am avut susținerea și sprijinul unui supermarket important din Bacău. De fiecare dată 
amprezentat lista cu preparate culinare și dulciuri tradiționale și activitățile culturale pe care le organizam 
în timpul expoziției.  

 Următorul pas era stabilirea, împreună cu agentul economic, a principiilor a regulilor și normelor ce 
trebuiau respectate în timpul expoziției. Acestea se prezentau clar și erau respectate cu strictețe de 
participanți. Astfel toți elevii selectați atât pentru realizarea preparatelor culinare cât și pentru momentele 
artistice erau mobilizați activ și responsabilizați cu ceea ce aveau de făcut. Profesorii organizatori trebuiau 
să aibă o viziune clară asupra temei și conținutului expoziției atfel în cât mesajul să fie bine perceput de 
vizitatori, mai ales că printre vizitatori se aflau și părinții elevilor. Momentele artistice nu se alegeau foarte 
încărcate și cu prea multe numere pentru că prin expoziția realizată se dorea punerea în valoare a tradițiilor 
culinare. Lista cu preparate culinare realizate de elevi și expuse era discutată cu agentul economic și erau 
selectate preparate tradiționale de interes. Pentru a aduce preparate culinare tradiționale deosebite, elevii 
erau dirijați să consulte părinții și chiar bunicii pentru a decoperi rețete deosebite. Fiecare rețetă era realizată 
de câteva ori pentru a stabi forma finală a preparatului, formă care să împletească gustul bun cu estetica 
prezentării și cu valoarea nutritivă și calorică cea mai optimă.  

 Elaborarea scenariul expoziției cu lista de preparate și modul de expunere a acestora și cu momentele 
artistice, este partea cea mai grea. Trebuie gândită valoarea educativă a fiecărei acțiuni în parte, astfel ca 
prin aceste acțiuni să se poată scoate în evidență calitățile fiecărui elev în parte. 

 După stabilirea scenariului se trece la discutarea acestuia cu elevii și la stabilirea rolului fiecăruia, cu 
amănuntele necesare. Se iau lista cu preparate și se stabilește fiecare ce anume va realiza din acestea, se 
selectează colinde și grupuri mici de colindători. Se selectează cel mult 3 cântece populare și se stabilește 
un grup de dansatori. Se stabilesc repetițiile pentru momentele artistice.  

 Stabilirea cadrului desfășurării expoziției cu preparate culunare tradiționale este următorul pas. 
Pentru a crea o atmosferă încărcată cu emoții trebuiesc găsite costume populare, ștergare, obiecte din lut 
(străchini, oale), coșuri și cregi de brad. Aici este rolul părinților și al bunicilor care au prilejul să deschidă 
lăzile cu zestre și să caute prin cămări obiectele necesare copiilor pentru a crea atmosferă. De fiecare dată, 
cu prilejul expozițiilor culinare tradiționale, am fost plăcut surprinsă de obiectele deosebit de frumoase 
aduse de părinți. Și orice detaliu, oricât de mic dă culoare și aduce un plus de farmec expoziției. 

 Realizarea preparatelor culinare destinate expoziției, reprezintă de fiecare dată un bun prilej de a ne 
apropia elevii și orele dedicate muncii în atelier sunt foarte plăcute. Munca o însoțim cu povești, cu legende 
și colinde, atmosfera se destinde și elevii au ocazia să vadă altfel de profesori, față de cei de la ore. Elevii 
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au prilejul să vadă profesorii cu fața umană și să simtă căldura acestora. De altfel și în timpul expoziției, 
atunci când profesorii stau umăr la umăr lângă elevi și îi încurajează să își prezinte preparatele și poveștile 
din spatele acestora, ei viitorii bucătari sau cofetari sau brutari reușesc să prindă și să păstreze din curajul 
și forța transmisă de profesori. 

 Începutul în realizarea unor astfel de expoziții a fost greu, dar în fiecare an, prin respectarea regulilor 
impuse de agentul economic, prin manifestarea responsabilității elevilor și prin comportamentul acestora, 
am reușit să demonstrăm că pentru noi magia Crăciunului există. Ne face din ce în ce mai buni și mai căutați 
de partenerii noștrii. 
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PROIECT DIDACTIC 

 
PROF. ÎNV. PREȘCOLAR BELDIMAN CRISTINA MIHAELA 

GPP ALEXANDRINA SIMIONESCU GHICA 
 
Nivelul: I - grupa mijolcie C Step by Step 
Profesor învățământ preșcolar: Beldiman Cristina Mihaela 
Tema anuală: Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim? 
Tema proiectului: Magia iernii 
Tema săptămânii: Împodobim bradul  
Tema zilei: Brăduleț, brăduț drăguț 
Tipul activității: formare de priceperi și deprinderi 
Forma de realizare: activitate integrată ADP+ADE (DLC+DEC)+ALA  
Forma de organizare: frontal (sincron), individual (asincron) 
Scop: 
- formarea priceperii de a asculta cu atenție textul narativ și a deprinderii de a se exprima în propoziții 

simple, construite corect din punct de vedere gramatical, fonetic și lexical;  
- formarea priceperii de a se orienta în spațiul de lucru și a deprinderii de a trasa linii, pentru a decora 

un glob de Crăciun. 
COMPONENȚA ACTIVITĂȚII: 
ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ (ADP): 

 Rutine: Mi-a șoptit o păsărea: Întâlnirea de dimineață, Salutul, Prezenta, Calendarul naturii 
 Tranziții: „O, brad frumos” (audiție muzicală) 

 
ACTIVITĂŢI LIBER ALESE (ALA): 
 Matematică/Manipulative: „Bradul” – puzzle online 
 Științe: „Găsește umbra copacului” – fișă de lucru online 
 
ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERENŢIALE (ADE): 

 Alfabetizare: Domeniul Limbă și Comunicare – Educarea limbajului ,,Legenda bradului de 
Crăciun” – lectura educatoarei 

 Artă: Domeniul Estetic și Creativ – Activitate artistico-plastică „Glob de Crăciun” – pictură 
Tema plastică: Linia 
Subiectul: Globul de Crăciun - pictură 
 
ACTIVITĂŢI LIBER ALESE (ALA): 
 Adu-mi jucăria de culoare....! – Joc de atenție; 
 Cursa vrăbiuțelor – Joc de mișcare. 
 
Obiective operaționale: 
O1 - să formuleze propoziții simple, corecte din punct de vedere gramatical, pe baza textului audiat; 
O2 - să integreze cuvintele noi (zgribulită, găzduiască, frământa, palide), în enunțuri, respectând 

sensul corect al acestora; 
O3 - să traseze linii și puncte, pentru a decora globul de Crăciun; 
O4 - să îmbine corect piesele de puzzle pentru a realiza întreaga imagine; 
O5 - să asocieze imaginea obiectului cu cea a umbrei sale, realizând corect corespondența dintre 

acestea;  
O6 - să identifice jucării (obiecte) de culoare: roșu, galben, albastru; 
O7 - să execute corect mișcările sugerate de jocul de mișcare. 
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Strategii didactice: 
 Metode și procedee: conversația, povestirea, explicația, observația, demonstația, exercițiul, jocul, 

expunerea. 
 Materiale didactice: laptop, boxe, carte digitală, coală de hârtie, acuarele, pensulă, joc online, 

puzzle online, fișă de lucru, creion. 
 Forme de evaluare: aprecieri verbale asupra creativității răspunsurilor, observarea 

comportamentului copiilor, analiza produselor activității, aprecieri pozitive asupra activității copiilor. 
 
Bibliografie: 

 Curriculum pentru educația timpurie (2019); 
 Programa activităților instructiv-educative în grădinița de copii, București, 2005; 
 Preda V., Pletea M., Grama F., Activitatea didactică din grădiniță, DPH, 2008; 
 Glava A., Chiș O., Tătaru L., Piramida cunoșterii, Editura Diamant, 2015; 
 Kardos M., Kristof J., Cufărul cu idei, Editura Diamant, 2014; 
 Borțeanu S., Axente M., Vodiță A., Crihan S., Poftiți în trenulețul jocurilor – Jocuri didactice 

pentru preșcolari, Editura Diamant; 
 https://youtu.be/kFpHQ6CYLcY 
 https://read.bookcreator.com/BslHHzTaoXUkGdx3M7FpSx1ZOia2/UxPo5qsyTai5SlY9hqFFeA  
 https://wordwall.net/resource/7632092  
 https://youtu.be/4EwHoemFVGY  
 https://im-a-puzzle.com/bradul_de_cr_ciun_916HkkxS.puzzle  
 https://www.liveworksheets.com/en1381782gj  

 
 
SCENARIUL ACTIVITĂȚII 
 Activitatea integrată debutează cu Întâlnirea de dimineață, în care copiii au posibilitatea de a-și 

manifesta starea de spirit și de bună dispoziție, sursa youtube https://youtu.be/kFpHQ6CYLcY . 
 Părinții împreună cu preșcolarii se vor conecta pe platforma classroom și accesează link-ul pentru 

întâlnirea sincron pe aplicația meet. 
 Educatoarea salută copiii ,,Bună dragii mei!” și realizează prezența copiilor prin meet attendance. 

Se stabilesc coordonatele temporale (anotimp, ziua săptămânii, condiții meteo – Calendarul naturii). 
 Se desfășoară un joc de atenție Adu-mi jucăria de culoare....! Educatoarea cere copiilor să aducă în 

fața ecranelor un obiect sau o jucărie de culoare: roșu, galben, albastru. 
 Educatoarea prezintă preșcolarilor o cărticică de iarnă, sursa bookcreator 

https://read.bookcreator.com/BslHHzTaoXUkGdx3M7FpSx1ZOia2/UxPo5qsyTai5SlY9hqFFeA unde un 
brăduț împodobit le transmite un mesaj (captarea atenției). 

 ,,Bună, dragilor! M-ați recunoscut? Da, eu sunt: Bradul de Crăciun! Astăzi ne vom juca împreună. 
Mă bazez pe voi că veți fi foarte harnici și cuminți! 

Să aveți spor!” 
 Anunț titlul poveștii - Educarea limbajului ADE (DLC): ,,Legenda bradului de Crăciun” (lectura 

educatoarei). Încep lectura textului, utilizând intonația adecvată, cu tonalitatea potrivită, cu marcarea 
pauzelor determinate de semnele de punctuație, mimică și gesturi adecvate. Pe parcursul lecturii voi expune 
imagini sugestive narațiunii, pentru a menține treaz interesul copiilor și voi explica cuvintele și expresiile 
necunoscute (zgribulită, găzduiască, frământa, palide).  

• Zgribulită – care stă strâns, ghemuit, tremurând de frig; 
• Găzduiască – a primi pe cineva în casă o anumită vreme, dându-i adăpost; 
• Frământa – a fi preocupat de ceva, a fi neliniștit; 
• Palide – fără culoare, îngălbenit. 
Pe baza unor întrebări voi fixa conținutul poveștii, sursa wordwall 

https://wordwall.net/resource/7632092 . 
,,Cum se numește povestea vizionată? – Răspuns: Legenda bradului de Crăciun. 
Ce căuta pasărea? – Răspuns: Căuta adăpost. 
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Ce copac a întâlnit prima oară? – Răspuns: Un stejar. 
Ce copac a întâlnit a doua oară? – Răspuns: un fag. 
Ce copac i-a oferit adăpost? – Răspuns: Bradul. 
Cine a hotărât ca bradul să rămână mereu verde? – Dumnezeu. 
În ce anotimp împodobim bradul? – Răspuns: Iarna. 
Cine aduce cadouri sub brad? – Răspuns: Moș Crăciun. 
 Voi formula propoziții cu cuvintele noi (zgribulită, găzduiască, frământa, palide) și solicit copiilor 

să formuleze și ei enunțuri. 
 
 La centrul Artă - ADE (DEC) copiii vor picta, pe o coală de hârtie A4, un glob de Crăciun, folosind 

acuarele și pensulă: 
- să traseze linii și puncte pentru a decora globul de Crăciun; 
- să se încadreze în pagină, folosind în mod original spațiul de lucru; 
- să lucreze îngrijit pentru a obține un rezultat estetic; 
- să finalizeze lucrarea. 
 
 Înainte de a începe activitățile, preșcolarii execută câteva exerciții pentru încălzirea mușchilor mici 

ai mâinilor https://youtu.be/4EwHoemFVGY  
Pentru a realiza trecerea la activitatea pe centre copiii vor audia cântecul ,,O, brad frumos!” – 

tranziție. (se realizează trecerea de la activitatea sincron la activitatea asincron). 
 Se prezintă sarcinile de lucru și se demonstrează modul de realizare a temelor propuse: 
 La centrul Matematică/Manipulative vor îmbina piesele de puzzle pentru a realiza întreaga 

imagine. 
https://im-a-puzzle.com/bradul_de_cr_ciun_916HkkxS.puzzle  
 La centrul Știință vor realiza sarcina din fișa de lucru „Găsește umbra potrivită”, trasând linii pentru 

a realiza corespondența dintre copacul din imagine și umbra acestuia.  
https://www.liveworksheets.com/en1381782gj  
La final, pentru a destinde și a crea o atmosferă plăcută, propun jocul de mișcare ”Cursa vrăbiuțelor: 
Sarcina: copiii vor imita zborul păsărilor, întinzând brațele și mișcându-le de sus în jos. 
La semnalul: Zboară pasăre, zboară!, copiii vor zbura; la semnalul: Păsările în cuib!, copiii se 

ghemuiesc cu mâinile peste genunchi. 
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE  
ÎN PARTENERIAT CU PĂRINŢII 

 
BENEDEK GYÖNGYVÉR 

ȘCOALA GIMNAZIALA PETOFI SANDOR, DEALU 
 
Învățământul primar este o treaptă importantă și responsabilă în cadrul sistemului de învățământ. 

Școala îl învață pe copil să se situeze printre semeni, să se obișnuiască cu anumite cerințe și realități sociale. 
Dar educația în familie constituie prima școală a copilului, partea cea mai importantă a pregătirii lui pentru 
viața socială și productivă.  

Familia trebuie să fie prima instituție socială care se preocupă de asigurarea condițiilor necesare 
dezvoltării normale a copilului. Școala și familia sunt cei doi poli de rezistență ai educației, care contribuie 
prin mijloace specifice la formarea tinerilor.  

Odată cu intrarea în școală, copilul trăiește în două lumi diferite: una a familiei, colorată încă de 
afectivitatea primei copilării, cealaltă, a școlii, încărcată de noi exigențe și de promisiunile viitorului, la fel 
de importante. Dacă aceste medii educaționale se completează și se susțin, ele asigură într-o mare măsură 
buna integrare a copilului în activitatea școlară și pe plan mai general, în viața socială.  

Obiectivul cel mai important al colaborării dintre școală și familie în perioada școlarității mici îl 
reprezintă susținerea eforturilor copilului pentru ca acesta să dobândească primele instrumente ale muncii 
intelectuale și să obțină succesul școlar. Clasa reprezintă pentru elevi al doilea mediu de socializare, după 
familie. Aici elevul va trăi și experimenta, va învăța deprinderi sociale necesare pentru viață. 

Orice serbare şcolară este o sărbătoare, atât pentru copii cât şi pentru învățătorii lor şi, nu în ultimul 
rând, pentru părinţii copiilor. Pregătirea unei serbări este un excelent prilej de a pune în valoare imaginaţia 
şi creativitatea fiecăruia – copil sau învățători. Cântând, dansând, recitând, interpretând un rol dintr-o 
scenetă, şcolarul îşi perfecţionează deprinderile artistice. 

Acestea îl vor ajuta să-şi dezvolte gustul, dragostea de frumos, aptitudinile pentru arte. Serbările 
contribuie la stabilirea unei legături între cunoaşterea artei şi practicarea ei. Serbările desfăşurate după 
anumite reguli, ce asigură îmbinarea armonioasă a părţilor într-un întreg, decorul neobişnuit, costumaţia 
copiilor, a învățătoarei, ţinuta sărbătorească, accesoriile necesare, fondul muzical, semnalele sonore, jocul 
de lumini - reprezintă toate, elemente importante ce contribuiela construirea unor valenţe estetice şi 
educative deosebite.  

Crăciunul este nostalgie pentru trecut, curaj pentru prezent, speranţă pentru viitor. Crăciunul nu este 
atât deschiderea cadourilor,cât deschiderea inimilor noastre. Sărbătoarea Crăciunului semnifică pentru 
poporul creştin Naşterea Domnului, prilej de bucurie şi speranţă. 

În fiecare an retrăim emoţiile Naşterii Pruncului Iisus, momentul vestirii de către îngeri şi ne 
deschidem sufletele şi minţile ca să mai auzim încă o dată povestea magică.  

În preajma sărbătorilor de iarnă și așteptând Crăciunul elevii împreună cu părinții acestora desfășurăm 
activități de voluntariat (cadouri pentru copii din zone defavorizate), organizăm serbare de Crăciun, unde 
îl așteptăm personal și pe Moș Nicolae; mergem să colindăm la unitățile cu care avem parteneriat; 
organizăm târg de crăciun cu munca copiilor. 

Prin crearea parteneriatului școala–familie copiii câștigă un mediu de dezvoltare mai bogat, între 
participanți se creeaza relațiile pozitive și fiecare își va dezvolta sentimentul coeziunii sociale.  

Crăciunul este sărbătoarea sfântă a Naşterii Domnului, timp al bucuriilor, al păcii şi al liniştii 
sufleteşti. Este o perioadă în care primim şi dăruim mai multă iubire şi mai multă căldură sufletească.  

Cu toții asistăm la o dezvoltare extrem de accelerată a tehnologiei și a resurselor online. Utilizăm 
diverse platforme pentru a ajuta copii să învețe mai ușor și mai interactiv materiile predate la școală.  

Parteneriatul școala - părinți este mai mult necesară ca oricând, avem nevoie de ajutorul părinților ca 
să trecem greutățile apărute. Eu am creat o rutină zilnică. Elevii s-au obișnuit cu activitățile și lucrul merge 
din ce în ce mai bine. Ședințele cu părinți au trecut în mediul online, colaborând prin platforma Google 
Meet, diferite linkuri cu povești, cântece, cărți digitale și jocuri online.  

Sărbătorile de iarnă de anul acesta poartă amprenta perioadei dificilă prin care trecem, dar în niciun 
caz nu vrem ca bucuria Crăciunului să ne ocolească. 
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ACTIVITAȚI EDUCATIVE ONLINE ORGANIZATE PENTRU MARCAREA 

SARBATORILOR DE IARNA 
 

AUTOR: PROF. BERECHET AURELIA RALUCA,  
GRADINIȚA “FLOARE DE COLȚ”, BUCUREȘTI 

 
Pe lângă multe altele, sărbătorile de iarnă înseamnă reuniune cu familia, prietenii apropiați. În 2020, 

pandemia schimbă modul în care petrecem acest timp mult așteptat, dar asta nu înseamnă că nu te poți 
bucura de momente unice. Mai ales dacă pui la cale o serie de activități distractive de făcut împreună cu cei 
dragi. 

Chiar dacă reuniunile cu apropiații noștri se mută în spațiul virtual, tehnologia intermediază un alt soi 
de apropiere, de care poți profita din plin.  

Magia Crăciunului aduce oamenii împreună, fie și online, iar adevărul este că există multe activități 
distractive și creative de făcut alături de cei apropiați, de la distanță. Vă prezint o parte dintre ele: 
împodobirea bradului împreună, organizarea unei seri de karaoke, gatiți împreuna o rețetă clasică, stabiliți 
o întâlnire cu Moș Crăciun, participați la Secret Santa virtual etc. 

Bradul de Crăciun este cel mai important simbol al acestor sărbători, iar împodobirea lui marchează 
începutul unei perioade de la care ne dorim liniște, bucurie și familie. Puteți să împodobiți bradul 
concomitent, cu colegii/familia în timp ce pe fundal dați drumul la colinde pentru a marca această tradiție 
împreună, copiii pot realiza colaje pe tema Bradul, folosind tehnici diferite. 

 
 
Decembrie este singura lună din an în care se colindă. Anul acesta poți genera o activitate de grup 

festivă, faceți o seară de karaoke pe Zoom, Google Hangouts sau Skype, cu ajutorul video-urilor cu versuri 
și linie melodică de pe internet sau să jucați „Numește piesa”, versiunea de săbători. Cineva pune un colind 
din playlist, îl oprește la jumătate, iar ceilalți trebuie să ghicească cântecul sau chiar să-l fredoneze în 
continuare.  

Gătiți împreună o rețetă clasică, sărbătorile înseamnă timp petrecut alături de cei dragi, în jurul unei 
mese pline de bunătăți. Anul acesta lucrurile sunt puțin diferite, dar asta nu înseamnă că tradițiile sunt 
pierdute. Te poți bucura în continuare de prăjitura preferată, pe care doar bunica o face, doar că acum va 
trebui să o faci tu, cu ajutorul și îndrumarea ei pe Zoom. 

Stabiliți o întâlnire cu Moș Crăciun, copiii vor aprecia în mod sigur o întâlnire cu Moș Crăciun, chiar 
dacă n-au ocazia să-l vadă fizic. Organizează o întrevedere cu Moșul, unde cineva se poate costuma în 
personaj, iar apoi cei mici îi pot cânta sau spune poezii. 
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Sub brad, ei vor avea deja cadouri din partea lui, fix așa cum își doresc. Spiritul sărbătorilor ține de 
speranță, iar în aceste vremuri nesigure este important ca cei mici, dar și cei mari, să simtă acest sentiment. 

Faceți un concurs de talente, seara de Ajun sau cea de Crăciun poate fi transformată într-un show de 
talente, cu ajutorul internetului. Stabilește o oră de întâlnire cu colegii dragi și invită-i să-și arate talentele. 
Nu contează dacă e de vorba de cântat, recitat, mimat sau dansat, mai toată lumea se pricepe la ceva, iar 
acum e momentul să arate asta. Vor fi momente care-ți vor ajunge direct la inimă și care vă vor apropia unii 
de alții, chiar dacă pandemia vă ține la distanță. 

Participați la Secret Santa virtual, cadourile surpriză sunt mereu o idee bună, iar un Secret Santa 
virtual poate fi organizat foarte ușor. În primul rând, stabiliți participă, apoi extrageți numele cu ajutorul 
unui program special conceput pentru asta, iar apoi fiecare va primi un mesaj cu persoana căreia trebuie să-
i dea cadoul. Trimiteți darurile prin curier, iar apoi stabiliți o oră de întâlnire pe Zoom, unde să faceți marea 
dezvăluire și să arătați ce ați primit. 

 
Crăciun fericit! 
La mulți ani! 
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 TRADIȚII ȘI OBICEIURI DE CRĂCIUN 

 
 PROF. BÎRA NICOLETA NARCISA 

 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,SPIRU HARET” OLTENIȚA 
 
 Mulţi brazi de Crăciun au o steluţă în vârf. Se spune că stelele ne conduc spre locuri speciale, iar pe 

vremuri multe dintre constelaţii, de exemplu, Ursa Mare şi Ursa Mică erau venerate ca divinităţi. Evreii din 
vechime foloseau steaua în şase colţuri a lui David ca simbol religios, iar steaua de Crăciun în cinci colţuri 
ne aminteşte de steaua apărută deasupra Betleemului la naşterea Pruncului. În multe culturi, stelele sunt 
semne ale norocului şi ale realizării unor ţeluri măreţe. 

Coroniţa de Crăciun 
 Agăţarea coroniţelor de uşa casei este un obicei originar din Europa, unde, de Crăciun, porţile se 

decorau cu ramuri veşnic verzi, pentru a invita în casă spiritele pădurii. Există crezul că aceste spirite ar 
aduce sănătate şi noroc. Oamenii încă îşi mai împodobesc casele cu coroniţe de brad şi de laur, ca mod de 
a-şi întâmpina prietenii şi rudele. Forma circulară a coroniţei simbolizează natura veşnică a dragostei. 

Renii 
 Cine nu a auzit de simpaticii reni care trag sania Moşului? Ei sunt nouă la număr şi au nume 

amuzante: Dasher, Dancer, Donner, Vixen, Comet, Cupid, Prancer, Blitzen şi Rudolf. Povestea cunoscută 
a renului cu nasul roşu, Rudolf, cel care luminează drumul pentru sania plină cu daruri a lui Moş Crăciun, 
face ca aceste personaje să fie şi mai simpatice. Şi pentru că sunt animale specifice zonelor reci, renii se 
potrivesc de minune în decorurile de iarnă şi de sărbători. În plus, ei poartă clopoţei care aduc veselie, 
anunţând celor care le aud clinchetul că au sosit cadourile. 

Ciorăpeii de Crăciun 
 Obiceiul ciorapilor de Crăciun provine dintr-o legendă despre un nobil care şi-a risipit necugetat 

averea, lăsându-şi fetele fără zestre. Sfântul Nicolae a auzit despre această situaţie şi a venit pe ascuns la 
locuinţa fetelor. El a aruncat trei pungi cu monede de aur prin hornul casei, care au căzut în ciorapii fetelor, 
atârnaţi la uscat lângă şemineu.În secolul al XVIII-lea, copiii din Olanda îşi lăsau saboţii lângă vatră, 
sperând că Sinterclass (Moş Crăciun) le va aduce daruri. Mai târziu, pantofiorii de lemn s-au transformat 
în şoseţele, iar Sinterclass a devenit, pentru englezi, Santa Claus. Astăzi, multă lume încă foloseşte 
ciorăpelul de Crăciun, în care pune mici daruri pentru copii şi cei dragi. 

Vâscul 
 Se crede că vâscul a fost utilizat dintotdeauna pentru a sărbători sosirea iernii. Această plantă veşnic 

verde era folosită pentru decorarea locuinţei, se credea că posedă puteri tămăduitoare speciale, vindecând 
orice, de la infertilitatea femeilor până la otrăviri. Scandinavii vedeau vâscul ca pe o plantă a păcii şi a 
armoniei, asociindu-l cu Frigga, zeiţa dragostei. Obiceiul sărutului sub vâsc provine din credinţa că acest 
gest sub un lăstar al plantei aduce armonie şi înţelegere şi face ca să crească iubirea în cuplu. 

Lumânările 
 Aprinderea lumânărilor în perioada Crăciunului este o tradiţie veche ce reprezintă naşterea lui Iisus 

şi reînnoirea vieţii, puritate, speranţă, găsirea drumului bun în viaţă. Se crede că Martin Luther, reformatorul 
protestant, a fost primul care a aprins lumânările din bradul de Crăciun. Venind acasă într-o seară de 
decembrie întunecată, în apropierea Crăciunului, acesta a fost uimit de frumuseţea luminilor care străluceau 
printre ramurile unui brăduţ din faţa casei sale. Luther a împodobit apoi bradul de Crăciun din casa sa cu 
lumânări.  

Colindele  
 Colindele sunt o parte importantă a spiritului Crăciunului. Grupuri de copii, fete şi băieţi, merg din 

casă în casă să colinde, toată ziua de Ajun. Se spune că e bine să primeşti colindători, pentru că urarea lor 
aduce noroc, iar dacă nu primeşti colindul vei fi urmărit de ghinion. După ce colindătorii termină de cântat, 
gazda îi invită în casă şi le oferă mere, nuci, dulciuri şi colaci. Nucul simbolizează belşugul şi longevitatea, 
iar merele semnifică bunăstare şi bogăţie.
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IMPORTANȚA ACTIVITAȚILOR EDUCATIVE  

IN PARTENERIAT CU PARINȚII 
 

BLENDEA IRINA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ ILOVĂŢ 

 
 Educația este un proces împărțit între părinți și profesori, al cărui obiectiv este formarea integrală a 

copiilor. 
 Importanța unei relații bune între familie și școala, au un scop comun acela de dezvoltare globală și 

armonică a copiilor și, prin urmare, trebuie să fie o sarcină comună; o modalitate de a facilita realizarea 
acestui obiectiv principal. În zilele noastre școlile și părinții cer acest sprijin și colaborare reciprocă, dar 
este dificil de făcut în practică, deoarece există programe contradictorii dificil de a avea timp și, de 
asemenea, nu întotdeauna părinții sunt dispuși sau în caz contrar, profesorii nu sunt întotdeauna deschiși la 
această colaborare.  

 Pentru a duce la bun sfârșit o educație integrală este necesar să existe canale de comunicație și acțiuni 
ale familiei cu școala, doar așa se produce dezvoltarea intelectuală, emoțională și socială a copiilor, în cele 
mai bune condiții.Colaborarea familiei cu școala dezvoltă copiilor 

impresia că, deși se află în două spații diferite, ele sunt complementare. Participarea activă a părinților 
în viața școlară a copiilor se materializează printr-o mai bună autostimă a copiilor, un randament școlar mai 
bun, relații și atitudini pozitive ale părinților despre școală. 

 Familia și școala trebuie să împartă responsabilitățile în educarea copiilor. Ambii au un rol 
fundamental în dezvoltarea integrală a copilului. Colaborarea familiei cu grădinița/școala are o importanță 
majoră, cu efecte pozitive asupra elevilor, părinților, profesorilor, școlii și comunității. 

 Între familie și școală trebuie să existe o comunicare foarte strânsă. Dacă un profesor vrea să educe, 
trebuie să colaboreze cu părinții, pentru ca efortul pe care îl realizează la clasă să aibă continuitate și în 
restul zilei.Când vorbim despre participarea la școală nu se referă doar la ședințe ci și participarea la 
activitățile propuse, și că există o relație de încredere și ajutor între părinți și profesori. Această relație 
devine astăzi un pilon foarte puternic pentru eficacitatea și răspunsuri pozitive ale dezvoltării educaționale 
și personale a elevilor care a demonstrat că, în absența acestei cooperări, copilul va avea multe probleme în 
evoluția lui școlară și vor exista numeroase limitări. În caz contrar, dacă se dă această cooperare adecvată, 
elevul va evolua în mod satisfăcător și există multe avantaje de care se va bucura copilul. 

 Școala și familia trebuie să împărtășească preocupările, să facă schimb de informații și să gânduri 
despre educație, școală, copii și ajută la stabilirea unor legi și acorduri privind anumite acțiuni față de copil. 
Familia trebuie să aplice acordurile luate și încercarea de a transfera cunoștințele școlare în viața de zi cu 
zi și școala trebuie să realizeze la fiecare copil obiectivele convenite sau propuse și să transfere și să aplice 
cunoștințe familiare și de zi cu zi pentru viața școlară a modul în care se realizează această interrelație și 
uniune între educația formală și cea non-formală. 

 În concluzie, familia și școala sunt cele care influențează dezvoltarea individului și procesuleducativ, 
de aceea este foarte importantă colaborarea tuturor celor care intervin în procesul de dezvoltare și formare 
al copilului. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliografie  
*https://edict.ro/implicarea-parintilor-in-activitatile-extracurriculare/ 
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OPTIMIZAREA COMPORTAMENTULUI  

REZOLUTIV – CREATIV ÎN GRUP 
 

BOBOC LAURA ELENA 
ȘCOALA GIMNAZIALA MOȚCA, JUD. IAȘI 

 
Exerciţiu – suport pentru atingerea obiectivelor 
a) Descriere: 
Copiii au la dispoziţie hârtie glasată, hârtie creponată, lipici, globuri pisate. Profesorul le cere să 

realizeze cu aceste materiale o lucrare comuna. Tema trebuie să şi-o stabilească singuri. După realizarea 
temei, fiecare copil trebuie să-şi aleagă un element din lucrare și să încerce să se identifice cu el (metafora 
terapeutica). Copilul – protagonist trebuie să verbalizeze cum se simte în pielea acelui element, ce-şi doreşte 
el, are dreptul să-şi modifice poziţia, să comunice, dacă vrea, cu orice element de pe planşă. Grupul va 
încerca să satisfacă doleanţele protagonistului şi chiar să intre în dialog cu el, utilizându-se jocul de rol. 

În final, grupul va da un titlu lucrării. 
b) Tehnici utilizate:  
- art - terapia (tehnica colajului); 
- dramatizarea - terapia (jocul de rol); 
- metafora terapeutică. 
c) Efectele obţinute în urma aplicării exerciţiului:  
Copiii au experimentat fenomenul luării deciziei în cadrul unui grup informal. Ei au descoperit că 

este mai bine să se propună întâi cât mai multe teme, după care să aleagă una, astfel încât să satisfacă 
doleanţele întregului grup. Exerciţiul a oferit posibilitatea exercitării unor relaţii de cooperare şi 
intrajutorare. S-a remarcat chiar frecvenţa acestor tipuri de manifestări. A existat o permanentă comunicare 
verbală şi nonverbală între membrii grupului, crescând vertiginos numărul iniţiativelor verbale. Orice 
tentativă de agresare a celuilalt, lucru destul de firesc având în vedere vârsta participanţilor, a fost reprimată 
de data aceasta nu de către profesor, ci de copiii din grup, fapt ce demonstrează însuşirea unor norme de 
comunicare optimă, existenţa sentimentului de respect şi de apreciere a celuilalt. 

Exerciţiul a permis copiilor libertatea de manifestare, stimularea potenţialului creativ, exersarea 
expresivităţii nonverbale. S-au realizat din nou fenomene de proiecţie şi exprimare emoţională în condiţiile 
în care fiecare copil s-a identificat cu un element. Au avut loc dezvăluiri şi insight-uri în urma unor 
intervenţii dramă-terapeutice. 

A fost un exerciţiu care a permis fiecăruia accesul la autodescoperire prin întâlnirea cu celălalt, 
oferind condiţii pentru creşterea încrederii în sine, revalorizarea propriei persoane şi a calităţii întregului 
grup. 

Gradul mare de satisfacţie pe care l-au avut copiii s-a reflectat în dorinţa ca fiecare copil să dea câte 
un titlu lucrării, să-l scrie şi să-şi pună semnătura pe afişul realizat. 
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SĂRBĂTORIM CRĂCIUNUL ONLINE 

 
PROF. GR. I, BOBOCEA DANIELA 

LICEUL DE TURISM ȘI ALIMENTAȚIE ”DUMITRU MOȚOC”, GALAȚI 
 
Activități online pe care le putem face cu elevii în preajma Crăciunului: 
 
Iată câteva idei care sparg gheața pentru o serbare virtuală de Crăciun: 
• Împărtășiți o amuzantă amintire de Crăciun - Acordați tuturor 5 minute elevilor să se gândească 

și să scrie ceva hilar care li s-a întâmplat în timpul vacanțelor trecute.  
• Versuri alternative de Crăciun - Oferiți prima parte a unei versuri de colinde de Crăciun și faceți 

pe toți să vină cu un final mai bun.  
• Ce imagine sau GIF descrie cel mai bine Crăciunul dvs. de până acum? - Furnizați câteva 

imagini și GIF-uri și solicitați publicului dvs. să voteze care dintre ele descrie cel mai bine perioada lor 
agitată de vacanță. 

Personajul preferat de iarnă 
Invitați-i pe elevi să se costumeze fie în Om de Zăpadă, fie în Crăiasa Zăpezii sau într-un alt personaj 

de poveste sau chiar unul inventat. Desigur, elevii pot adapta echipamentul personajului la ceea ce au prin 
casă, fără a fi nevoie să recurgă la costuri adiacente: de exemplu – Omul de Zăpadă poate fi realizat din 
cartoane de la diferite colete, decupate în formă de cerc și pe care sunt desenate elementele principale: nas, 
ochi, nasturi etc. 

Test rapid pe tematica sărbătorilor pentru elevi alcătuit din câteva întrebări: 
Ai putea realiza un meniu inedit de Crăciun?  
Care a fost cadoul preferat primit de la Moș Crăciun? 
Decorațiunea de brad ideală este… 
Ce i-ai spune lui Moș Crăciun, dacă l-ai întâlni? 
Un colind creat de toții elevii 
Regulile sunt simple: dvs. ca profesor începeți primul vers, iar apoi fiecare elev creează un vers. Ce 

va ieși? Cu siguranță va fi memorabil, iar noi chiar vrem să cunoaștem creațiile clasei dvs. Puteți să ne 
trimiteți la adresa… colindele create? Pe cele mai interesante, le vom publica. 

Elevilor mai mari le putem cere sa se filmeze fiecare acasă cântând câte o strofă dintr-un colind și 
noi, profesorii, le putem uni filmulețele într-unul singur, folosind diferite softuri video, cum ar fi: 
Kinemaster, Animoto, Renderforest, Makewebvideo etc.. 

Un Om de Zăpadă desenat cu ochii închiși. Cu siguranță se va râde mult. Instrucțiuni și resurse: 
cariocă, coală de desen și poftă de râs. Fără să trișeze, stând cu ochii închiși, elevii vor desena câte un Om 
de Zăpadă sau poate chiar sania lui Moș Crăciun. Cu siguranță, se va râde mult atunci când fiecare elev va 
arăta către cameră creația sa. 

Karaoke de Crăciun 
De asemenea, este foarte ușor de făcut ... 
Doar creează o cameră pe Sincronizare video, un serviciu gratuit, fără înregistrare, care vă permite să 

sincronizați cu precizie videoclipurile, astfel încât elev să le poată viziona în același timp,. 
Odată ce camera ta este deschisă și ai însoțitorii tăi, poți pune la coadă o grămadă de accesări de 

karaoke pe YouTube și fiecare persoană să poată cânta. 
Ce este in caciula Mosului? 
Aliniati cateva caciulite de Mos Craciun, in care introduceti diferite lucuri: bomboane, nuci, conuri 

de pin, nasturi, etc. Rugati jucatorii sa ghiceasca ce este in fiecare caciula. Cine ghiceste castiga! Putem 
trimite prin poștă cadourile sau prin intermediul părinților. 

Amintiri de neuitat ! 
Fiecare elev se fotografiază acasă, lângă brad, iar profesorul adună toate fotografiile și creează un 

album online, folosind instrumentele bookcreator sau storyjumper. 
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Fiecare elev scrie un mesaj de Crăciun pentru profesori si colegi pe pagina deschisă de către profesor, 
pe linoit.com sau pe padlet, folosind ce culori dorește. 

De asemenea, elevii își pot trimite felicitări virtuale folosind diferite programe, cum ar fi canva, 
postermywall, FotoFoarfece și altele. 

Jocuri/teste distractive 
Le putem crea un joc pe Kahoot și să le dam un link pentru a-l juca împreună online, sau găsim teste 

online gratis pe AhaSlides. 
Orice metodă am folosi, să ne asigurăm că elevii se distrează și că își creează amintiri frumoase. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Surse: 
*https://www.scoalaintuitext.ro/blog/serbarile-de-craciun-in-online-resurse-idei-activitati/  
*https://ahaslides.com/ro/blog/10-free-virtual-christmas-party-ideas-tools-

templates/?source=blog&medium=button&campaign=landing_site&content=free-christmas-movie-quiz-
2020-questions-and-answers  
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MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ 

 
PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: BÎLTAC ELENA DIANA 

GRĂDINIȚA CU PP„CĂSUȚA FERMECATĂ”, CRAIOVA 
 
„Copilăria este o lume de miracole și de uimire a creaţiei scăldate de lumina,ieşind din întuneric, 

nespus de nouă și proaspătă uluitoare.” (Eugen Ionescu) 
Odată cu venirea Sărbătorilor de iarnă asistăm la cele mai frumoase tradiții populare românești, care 

provin din trecut și continuă și în ziua de azi. 
Bradul de Crăciun reprezintă bucuria copiilor. Obiceiul împodobirii bradului se spune că ar fi de 

natură germanică. La noi în țară bradul a fost împodobit pentru prima dată de regele Carol de Hhennzollern 
în anul 1866. Iar de atunci românii au preluat această tradiție. 

Există de asemenea obiceiul ca în vârful bradului de Crăciun să se așeze o stea, simbol al stelei care 
i-a călăuzit pe magi până la Betleem. Despre aceasta se spune că aduce noroc și duce la îndeplinirea 
dorințelor. 

 Pe lângă bradul de Crăciun, creștinii ornează și așa numitele coronițe de Crăciun agățate pe ușile de 
la intrare simbolizează sănătate și noroc, iar forma rotundă a acestora reprezintă veșnicia dragostei care nu 
piere niciodată.O altă plantă folosită în decorarea caselor este vâscul,despre care se spune ca este 
tămăduitoare, simbolizează pentru unele popoare pacea și armonia. 

Sărbătoarea Crăciunului a fost întodeauna o sărbătoare a bucuriei pentru creștini, dar mai ales pentru 
copii, care așteaptă cu nerăbdare momentul împodobirii pomului de Crăciun sau zilele în care merg la 
colindat, primind daruri în schimb. Totodată se obișnuia, la creștini,ca în ajunul Nașterii cât și în ziua de 
Crăciun să se meargă la biserică, după care să se ia masa în familie, în mijlocul celor dragi.  

Bradul de Crăciun este o traditie îndrăgită a sărbătorilor de iarnă, datorită simbolurilor care i se 
asociază și anume:dragoste, bucurie,fericire, împlinire, speranță,viață, sănătate, magie! Sarbătoarea poate 
însemna și un moment de restabilire a legaturilor dintre copii și părinți pierdute în timpul anului din cauza 
obligațiilor și a lipsei timpului.Acum această perioadă înseamnă pentru părinți momente de nostalgie, ei își 
amintesc copilaria alături de cei mici. 

 Parteneriatul dintre grădiniță si părinți în această perioadă de sărbătoare este marcat și prin 
intermediul serbărilor, prilej prin care copiii, părinții, educatoarele își pun în valoare imaginația și 
creativitatea.Preșcolarul are posibilitatea să cânte, să danseze, să își dezvolte aptitudinele pentru frumos, 
pentru artă. 

Serbările marchează o maximă bucurie pentru toți copiii,fortifică sufletele viitorilor adulți.Contribuția 
copilului la pregătirea și organizzarea unui spectacol artistic ,trebuie privită ca o distracție, înalțarea 
sufletescă, plăcere estetică. 

Prin serbările organizate în grădiniță, părintele are rolul de a transmite mai departe tradițiile și 
obiceiurile ce ne definesc ca popor, educatoarele îmbracă aceste tradiții cu haine de sărbătoare prin 
intermediul cîntecului și al frumosului din artă, iar copiii, privilegiații actului învățări percep la nivelul 
sufetului neîntinat bucuria, mirajul și magia Crăciunului 

Parteneriatul reprezintă procesul de colaborare dintre două sau mai multe părţi care acţionează 
împreună pentru realizarea unor interese sau scopuri comune. În practica şcolară există mai multe expresii 
destinate parteneriatului educaţional: acord de parteneriat, acord cadru de parteneriat pentru educaţie, 
parteneriat de colaborare, protocol de colaborare, protocol de parteneriat, contract de parteneriat, convenţie 
de parteneriat, parteneriat, parteneriat de colaborare instituţională, proiect de parteneriat şi altele. 

Grădinița vine în sprijinul părinților permanent, oferind sprijin și suport în îngrijirea copiilor. În 
cadrul întîlnirilor organizate de educatoare părinții sunt permanent informați asupra activităților defășurate 
în gradiniță, se discută regulile de disciplină, ale copiilor, preocupările acestora. Activităților propuse în 
grădiniță au ca scop întărirea relației dintre parinte –gradiniță –copil- comunitate. Educatoarele 
implementează strategii de implicare a părinților în activități precum:serbări, excursii, plimbări, lecții 
deschise. 
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Participarea părintelui ca partener direct împreună cu grădiniță în actul învățării are o influență 
pozitivă asupra dezvotării și achizitiilor cognitive ale copilului, precum,de adaptare socială și 
comportament. 

Parteneriatele cu părinții ating un succes dacă se respectă anumite condiții: părinți sunt dispuși să 
colaboreze, să vină în sprijinul educației copiilor, iar educatoarele să fie capabile să își adapteze 
comunicarea cu diferitele tipuri de părinți precum: suporteri, frenetori, de carieră, absenți. Efectele 
implicării părinților sunt prin dezvoltarea calităților și comportamentelor propriilor copii sau a ”resurselor 
interioare”,care duc la realizări școlare:autoeficacitatea școlară și socială, motivație intrinsecă pentru 
învățare și folosirea strategiilor auto-reglatoare. 

 În cadrul activitățiilor de consiliere avem posibiliatea ca în urma dicuțiilor purtate cu părinții, treptat 
să-i cunoaștem mai bine, să îi integrăm în grupuri sociale care se formează la nivelul grupei, ca mai apoi să 
dezvoltăm relații de parteneriate, astfel încât comunicarea să devină din ce în ce mai eficientă și mai 
fructuoasă.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliografie: 
*PARTENERIATUL ŞCOALĂ-FAMILIE-COMUNITATE 
*Laboratorul Consiliere şi management educaţional 2014,  
*ISBN: 978-606-28-0141-0, Editura Universitară București 
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE ÎN PARTENERIAT CU 

FAMILIA 
 

PROF. INV. PRESCOLAR: BOLD MARIA MADALINA 
GRADINITA NR 283 BUCURESTI SECTOR 1 

 
In literatura de specialitate, parteneriatul reprezintă modalitatea, formală sau informală, prin care două 

sau mai multe părţi decid să acţioneze împreună pentru atingerea unui scop comun.” mie imi place sa-l 
definesc ca fiind “Doi parteneri-un singur scop”. În fiecare an realizez un parteneriat cu părinţii elevilor pe 
care îi îndrum iar in fiecare luna avem planificata cate o tema specific ape care o realizam impreuna cu 
parintii 

 Motivul pentru care realizez acest parteneriat este necesitatea menţinerii unităţii de cerinţe în 
educaţia copilului, necesitatea realizării unei legături reale între gradinita şi familie ca parteneri egali în 
educaţia copilului. Scopul acestui parteneriat este implicarea şi participarea reală a părinţilor în activităţile 
la clasă şi la cele extracurriculare 

Părinţii, in incheierea parteneriatului sunt încurajaţi să ia parte la planificarea şi derularea programelor 
educative pentru copii, ceea ce implică o responsabilizare şi o eficienţă sporită. Astfel, părinţii au 
posibilitatea să-şi cunoască mai bine copiii, modul lor de manifestare în viaţa de grup, pot înţelege mai bine 
rolul lor educativ.  

Ca obiective majore ale acestui parteneriat aş aminti: formarea părinţilor în spiritul ideii de parteneri 
egali în educaţia copiilor; convingerea părinţilor pentru a investi în dezvoltarea personală a copilului şi a 
grupului în ansamblu; implicarea părintilor în atragerea de resurse (financiare sau materiale) necesare unei 
bune desfăşurări a actului educaţional; creearea unui mediu educativ pozitiv, favorabil, adecvat pentru o 
stimulare continuuă a învătarii spontane a copilului; achizitionarea de către părinţi a unor informaţii şi 
cunoştiinţe pe care să le folosească în educarea propriilor copii; implicarea părinţilor în atragerea şi găsirea 
de resurse materiale şi financiare necesare derulării serbării de Crăciun, de sfârşit de an şcolar, organizării 
de excursii şcolare 

Majoritatea părinţilor au nevoie de informaţii de bază referitoare la copiii lor. Ei vor să fie informaţi 
despre scopul de bază al programului educativ la care participă copiii lor şi doresc să fie implicaţi în luarea 
deciziilor. Părinţii isi doresc să fie la curent cu progresele copilului.  

In realizarea parteneriatului cu părinţii este esenţial ca: părinţii să fie priviţi ca participanţi activi, care 
pot aduce o contribuţie reală şi valoroasă la educarea copiilor lor; să se recunoască şi să se valorifice 
informaţiile date de părinţi referitor la copii; părinţii să ia parte la adoptarea deciziilor referitoare la copiii 
lor; responsabilitatea să fie împărţită între părinţi si educatoare; părinţii să facă parte din comitetele de 
părinţi; să ajute la continuarea programului educativ acasa; să urmarească în mod regulat progresul copiilor 
lor; să ia parte, să sprijine activităţile extraşcolare organizate împreuna cu educatoare 

 Datorită diferenţelor de scopuri, resurse, pregătire, valori, nevoilor diferite, percepţii, atitudini, de 
foarte multe ori exista posibilitatea apariţiei unor conflicte între părinţi şi educatoare ce pot fi determinate 
de: o slaba colaborare; lipsa de informaţii; intoleranţa la stilul de viaţă al celuilalt, la opiniile sau chiar la 
prezenţa fizică; neacceptarea unor diferenţe de pregătire, condiţii sociale, morale, religie, nationalitate…; 
lipsa unor preocupări în sensul construirii relaţiilor de colaborare; numărul limitat al întâlnirilor dintre 
educatoare şi părinti; neclaritate în rolurile fiecăruia şi în responsabilităţile ce le revin; disponibilitatea 
redusă a părinţilor de a participa la activităţi ; gradul scăzut de interes al unor părinţi faţă de educaţie şi 
evoluţia copilului.  

De aceea, cele mai importante căi de rezolvare a conflictelor sunt: cunoaşterea reciprocă; 
comunicarea periodică cu aspecte formale şi informale; acceptarea reciprocă, înţelegere şi toleranţă faţă de 
diferenţe; evaluarea permanentă a relaţiilor comune; sprijinul acordat familiei în raport cu creşterea şi 
educarea copilului; atmosfera destinsă, non-formală şi pozitivă în întâlnirile cu părinţii; educatoarea trebuie 
să fie pregatită să asculte, să fie interesată despre sugestiile date de părinţi; atunci când ei simt că ideile le 
sunt luate în serios se vor implica mai mult în sprijinirea copilului şi a grădiniţei . În acest proces de 
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colaborare, rolul conducător îl are educatoarea. Ea poate să orienteze, să ajute familia în sarcinile ce-i revin, 
să asigure o unitate de vedere şi de acţiune.  

După părerea mea, cultivarea unor relaţii de parteneriat efectiv între grădiniţă şi familie, în sprijinul 
educaţiei şi creşterii copilului constituie cheia succesului viitor în adaptarea şi integrarea şcolară. Relaţiile 
de colaborare dintre părinţi şi unitatea de învăţământ pe care o frecventează copilul lor constituie primul 
pas către o educaţie deschisă, flexibilă şi dinamică a personalităţii copilului. Procesul de colaborare cu 
părinţii asigură atingerea scopului educaţional, şi anume de a obţine dezvoltarea globală a copilului. Prin 
colaborarea părinţilor cu grădiniţa, aceştia pot completa, sprijini şi dezvolta personalitatea copilului. 

 O educaţie adevărată şi reală se fundamentează în familie şi se continuă în grădiniţă şi şcoală. Pe de 
altă parte, tot ceea ce copilul învaţă în grădiniţă pierde din importanţă şi eficienţă în condiţiile în care părinţii 
nu întăresc şi nu valorifică programul educativ desfăşurat în cadrul grădiniţei. Toate aceste motivaţii conduc 
la necesitatea realizării parteneriatelor reale dintre familie şi grădiniţă, în care spre beneficiul copiilor, 
implicarea familiei în viaţa grădiniţei să fie una concretă, activă şi de durată, aşa încât membrii acestora să 
devină parteneri reali în educaţia copiilor lor. 

 Educaţia extraşcolară permite de asemenea implicarea directă a preşcolarilor în activităţi. Teme 
precum: “Adio gradinita ! ”,“Spiridusii Craciunului ”, “Martie - Mărţişor”, “1 Decembrie”, “Carnavalul 
dovlecilor” sunt foarte cunoscute și foarte îndrăgite de elevi și părinți, deoarece îi provoacă să se implice 
afectiv şi efectiv în realizarea sarcinilor, în căutarea şi sortarea materialelor necesare, în culegerea de 
informaţii şi curiozităţi referitoare la tema aleasă. 

 Am considerat că implicând părinții în activități școlare și extrașcolare, acestea vor fi mai atractive 
pentru preşcolari, iar părinții vor fi mai implicați și mai conștienți de actul didactic, de importanța grădiniţei 
în viața copilului, realizând, astfel progres în activitatea didactică. 

 Calitatea proceselor de comunicare ce se stabilesc în grupul școlar depinde de potențialul 
comunicativ al fiecăruia dintre membrii lui. Educatorul trebuie să dețină înainte de toate, bune calități de 
mediator pentru a-i facilita procesul stabilirii unor interacțiuni directe, sincere, bazate pe încredere între 
elevi, dar și între sine și fiecare dintre elevi. 

În urma derulării parteneriatului grădiniţă-familie am constatat un progres în ceea ce priveşte 
antrenarea prescolarilor într-un număr cât mai mare de activităţi extraşcolare şi în domenii diverse, iar în 
alegerea strategiilor de abordare am avut în vedere compararea obiectivelor din taxonomiile cognitive, 
afective şi psihomotrice, cu tipurile de inteligenţă sau cu diverse metode şi tehnici, în funcție de nivelul 
grupei pe care o conduc. În asemenea situaţii, măiestria profesorului trebuie susţinută de diagnoza 
psihologică, fiind necesară în acelaşi timp şi o colaborare directă, permanentă între profesor, părinte şi 
copil.. 

Serbările şcolare reprezintă evenimente de o importanţă deosebită în activitatea elevilor şi în viaţa 
familiilor acestora-atât din punct de vedere afectiv, cât şi cognitiv, dând ocazia elevilor de a prezenta, într-
o manieră personală şi originală, tot ce au învăţat pe parcursul unui semestru sau an şcolar. Acest tip de 
activităţi extracurriculare au reprezentat întotdeauna un prilej de manifestare inedită al talentului nativ al 
copilului. Este o ocazie în care copilul îşi poate pune în valoare inteligenţa dominantă descoperită şi 
valorificată de cadrul didactic. De multe ori familia este surprinsă de potenţialul propriului copil 

 

.    
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE ÎN PARTENERIAT CU 

PĂRINȚII  
 

PROF. ÎNV. PRIMAR BOLOGH FLOAREA SILVIA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ CERTEJU DE SUS 

 
Educația este un proces împărțit între părinți și profesori, al cărui obiectiv este formarea integrală a 

copiilor. Învățământul primar este o treaptă importantă și responsabilă în cadrul sistemului de învățământ. 
El constituie temelia includerii copilului în activitatea asiduă și ordonată dintr-o colectivitate de semeni, 
care este mereu în schimbare și presupune competitivitate.  

Obiectivul cel mai important al colaborării dintre școală și familie în perioada școlarității mici îl 
reprezintă susținerea eforturilor copilului pentru ca acesta să dobândească primele instrumente ale muncii 
intelectuale și să obțină succesul școlar. Clasa reprezintă pentru elevi al doilea mediu de socializare, după 
familie. 

Pentru a duce la bun sfârșit o educație integrală este necesar să existe canale de comunicație și acțiuni 
ale familiei cu școala, doar așa se produce dezvoltarea intelectuală, emoțională și socială a copiilor, în cele 
mai bune condiții. Colaborarea familiei cu școala dezvoltă copiilor impresia că, deși se află în două spații 
diferite, ele sunt complementare. Participarea activă a părinților în viața școlară a copiilor se materializează 
printr-o mai bună autostimă a copiilor, un randament școlar mai bun, relații și atitudini pozitive ale părinților 
despre școală.  

 Familia și școala trebuie să împartă responsabilitățile în educarea copiilor. Ambii au un rol 
fundamental în dezvoltarea integrală a copilului. Colaborarea familiei cu grădinița/școala are o importanță 
majoră, cu efecte pozitive asupra elevilor, părinților, profesorilor, școlii și comunității. 

 Importanța unei relații bune între familie și școală, au un scop comun acela de dezvoltare globală și 
armonică a copiilor și, prin urmare, trebuie să fie o sarcină comună; o modalitate de a facilita realizarea 
acestui obiectiv principal. În zilele noastre școlile și părinții cer acest sprijin și colaborare reciprocă, dar 
este dificil de făcut în practică, deoarece există programe contradictorii dificil de a avea timp și, de 
asemenea, nu întotdeauna părinții sunt dispuși sau în caz contrar, profesorii nu sunt întotdeauna deschiși la 
această colaborare. 

 Educația este un proces foarte lung care începe să fie învățat de către familie și apoi de școală și este 
nevoie de ambele părți pentru a obține o dezvoltare completă educațională și personală. Prin urmare, școala 
trebuie să accepte importanța participării și colaborării părinți în educația copiilor și necesitatea unei relații 
cordiale între ele profesor și părinți, astfel încât profesorii să își poată îndeplini funcția eficient și complet. 

 Familia trebuie să aplice acordurile luate și încercarea de a transfera cunoștințele școlare în viața de 
zi cu zi și școala trebuie să realizeze la fiecare copil obiectivele convenite sau propuse și să transfere și să 
aplice cunoștințe familiare și de zi cu zi pentru viața școlară a modului în care se realizează această 
interrelație și uniune între educația formală și cea non-formală. 

Părinții au prea multe așteptări de la școală și nu iau nici o decizie pentru dezvoltarea unei relații mai 
strânse cu proprii copii. Școala pentru ei este responsabilă de educația copiilor. 

Între familie și școală trebuie să existe o comunicare foarte strânsă. Dacă un profesor vrea să educe, 
trebuie să colaboreze cu părinții, pentru ca efortul pe care îl realizează la clasă să aibă continuitate și în 
restul zilei.  

 Atât școala cât și familia sunt responsabile de:  
- Transmiterea de norme, valori și obiceiuri;  
- Dezvoltarea autonomiei copilului;  
- Transmiterea de cunoștințe (deși acest proces are loc în școală, familia transmite copilului modalități 

de învățare, completează cunoștințele și dezvoltă dragostea pentru lectură);  
- Învățarea responsabilităților (implică acceptarea normelor de comportament, de ordine, curățenie, 

mici responsabilități familiare și școlare).  
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Profesorul se informează despre situația pe care elevul o are acasă, modul de viață și despre 
preocupările acestuia. Implicarea și ajutorul părinților la îmbunătățirea actului educativ, performanța și 
modul de lucru. 

 O soluție de îmbunătățire pe care cadrele didactice o propun este organizarea de activități de tot felul 
care favorizează abordarea și participarea familiilor în centre. ideile activităților concrete care au contribuit 
sunt: în principal organizarea de activități activități extracurriculare, întâlniri ale părinților cu tutori, ateliere 
de lucru, coexistență după școală, activități școală, să transmită pliante și broșuri părinților, acțiuni de 
instruire, activități de joc, întâlniri oficiale și participarea informală la întâlniri în clasă, discuții personale, 
grupuri de discuții, reuniuni regulate, excursii, petreceri, povești, jocuri. 

 Elevilor li se dezvoltă spiritul operational, practic, manualitatea, dând oportunitatea fiecăruia să se 
afirme conform naturii sale. Elevii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun de 
bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi. Profesorul are posibilitatea, prin acest tip de activitate, 
să-şi cunoască elevii, să le influenţeze dezvoltarea, să-i dirijeze să realizeze mai uşor şi mai frumos 
obiectivul principal – pregătirea copilului pentru viaţă. Realizarea acestor obiective depinde în primul rând 
de profesor, de talentul său, de dragostea sa pentru elevi, de abordare a temelor, de modul creator, prin 
punerea în valoare a posibilităţilor şi resurselor de care dispune clasa de elevi . 

 Trebuie să promovăm o cultură participativă și părinții să colaboreze pentru a favoriza elevulul, 
principalul protagonist al procesului educațional. 
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ACTIVITĂȚI EDUCATIVE CU COPIII ȘI PĂRINȚII ÎN CADRUL 

OPȚIONALULUI  
„FOLCLOR DIN ȚARA DORNELOR” 

 
PROFESOR ÎN ÎNV. PREȘCOLAR, BORGOVAN MARIA 

G.P.N. DORNA ARINI, SUCEAVA 
 
Tradițiile și obiceiurile noastre sunt tezaurul sufletului românesc și avem obligația să le păstrăm și să 

le ducem mai departe fiindcă doar așa vom fi demni să viețuim pe plaiurile unde s-a zămislit neasemuita 
alcătuire de cuvinte românești „Pe-un picior de plai, pe-o gură de rai”. 

Să-i învățăm pe copii să prețuiască și să respecte obiceiurile și tradițiile în care s-au născut, să le 
sădim în suflet acele elemente definitorii ale identității neamului românesc fără de care nu am ști de unde 
venim și cine suntem noi ca națiune, înseamnă totodată să-i învățăm să iubească meleagurile natale, portul 
popular, să învețe istoria patriei și cea locală. 

Concluzia despre rolul tradițiilor, obiceiurilor, a folclorului românesc este dată de însuși marele nostru 
compozitor George Enescu: „Folclorul nostru…nu numai că este sublim, dar te face să înţelegi totul. E mai 
savant decât toată muzica aşa-zisă savantă şi asta într-un fel cu totul inconştient, e mai melodic decât orice 
melodie, dar asta fără să vrea, e duios, ironic,vesel, grav.”  

OBIECTIVE CADRU: educarea interesului și a dragostei copiilor pentru creațiile folclorice 
românești, tradițiile și obiceiurile străbune, locale; receptarea frumosului din arta populară; 

OBIECTIVE DE REFERINȚĂ: 
O1 Să manifeste interes față de evenimentele cu specific folcloric local; 
Activități de învățare: vizionarea spectacolelor folclorice prezentate de ansamblul folcloric 

„Brădulețul” al elevilor din Școala Gimnazială Dorna Arini, cu ocazia diverselor activități social- culturale; 
vizionarea spectacolului folcloric din cadrul Festivalului Interjudețean de Folclor „Cântecul Cetinii” 
organizat în localitatea Dorna Arini (penultimul week-end din luna august, anual); realizarea feedback-ului 
cultural al activităților vizionate, prin efectuarea de exerciții de cântare, exerciții de imitare a pașilor de 
dans; 

O2 Să recunoască și să identifice elemente caracteristice ale costumelor populare locale; 
Activități de învățare: vizită la Muzeul Etnografic din localitatea Vatra Dornei; procurarea de 

costume populare din „lăzile de zestre ale bunicelor; participarea la o paradă- concurs a costumelor 
populare, promovarea costumelor autentice, eliminarea kitch-ului; realizarea unor lucrări plastice, practice 
tematice; 

O3 Să manifeste interes pentru datinile și obiceiurile calendaristice creștine locale; 
Activități de învățare: vizionarea spectacolului din cadrul Festivalului Interjudețean „Din străbuni, 

din oameni buni” (27 decembrie, anual); învățarea unor strigături specifice din „Dansul caprei” „Dansul 
ursului” „Dansul căluților”; memorizarea și reproducerea colindelor locale, a plugușorului, a sorcovei și 
valorizarea acestora în programe artistice tematice; participarea alături de părinți la deniile din postul 
Paștelui la bisericile locale și intonarea colindelor pascale; 

O4 Să-și dezvolte deprinderile de a percepe și de a aprecia arta populară specifică zonei 
etnografice în care trăiesc; 

Activități de învățare: vizitarea bisericii-muzeu din satul Ortoaia și a Casei muzeu „Cojoc 
Haralambie” din comuna Dorna Arini; vizitarea atelierelor de sculptură în lemn și pirogravură de pe raza 
comunei; realizarea unei expoziții cu „ouă încondeiate” realizate la grădiniță, sub îndrumarea unui meșter 
popular local „încondeietor” de ouă; 

O5 Să recepteze mesaje ale cântecului și jocului popular, dezvoltându-și capacitățile 
interpretative vocale și coregrafice: 

Activități de învățare: audierea unor piese populare ale interpreților din zonă și din țară;întâlnire cu 
un interpret popular din zonă; exersarea capacităților interpretative, individual și în grup; învățarea 
elementelor de bază ale dansurilor populare „Hora” „Coasa” (jocuri de grup) „Ilenuța” (joc de perechi); 
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O6 Să contribuie prin efort personal la păstrarea și transmiterea tradițiilor și creațiilor 
folclorice locale; 

Activități de învățare: activitate-vizită în localitatea Marginea, important centru turistic, cunoscut 
prin vasele din ceramică neagră; participarea la Festivalul Național „Sărbătoarea de Paște” organizat de 
Școala Gimnazială Moldovița, cu lucrări plastice, practice, tematice; organizarea unor șezători tradiționale 
la grădiniță, în cadrul cărora să exerseze vechi ocupații tradiționale: tors, împletit, depănat, despănușat 
știuleți de porumb, croșetat, cusut, „zicerea” de ghicitori, strigături, poezii din folclorul copiilor 
etc.;însușirea pașilor de dans ai unor jocuri locale tradiționale și prezentarea de spectacole în cadrul 
serbărilor școlare; 

MODALITĂȚI DE EVALUARE: activități –vizită; spectacole vizionate; programe artistice 
realizate; concursuri tematice; expoziții cu lucrări plastice, practice, cu temă dată; portofolii tematice; jurnal 
cu fotografii al activităților realizate. 

„Prezenţa părinţilor în școală poate transforma cultura şcolii” (S.L. Lightfoot) 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE 

 ÎN PARTENERIAT CU PĂRINȚII 
 

 PROF. BOȘCA MARINELA NICOLETA 
 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ANGHEL SALIGNY”, BANLOC 

 
 Noțiunea de parteneriat este definită ca „asocierea a doi sau mai mulţi parteneri”, iar în literatura de 

specialitate, parteneriatul reprezintă „modalitatea, formală sau informală, prin care două sau mai multe părţi 
decid să acţioneze împreună pentru atingerea unui scop comun.” 

 În școală un factor important care duce la realizarea calității educaționale este parteneriatul cu 
părinții. Prin încheierea acestor parteneriate, părinţii au posibilitatea de a lua parte la planificarea şi 
derularea programelor educative pentru copii, ceea ce implică o responsabilizare şi o eficienţă sporită. 
Printre obiectivele principale ale colaborării dintre instituţiile educative şi familie putem aminti: 
cunoaşterea de către părinţi a posibilităţilor şi nevoilor psiho-fizice ale copiilor; înlăturarea factorilor 
perturbatori în cadrul comunicării şcoală –familie; învăţarea unor deprinderi şi tehnici de muncă 
intelectulală sub formă de activităţi comune elevi – părinţi – cadre didactice; creşterea gradului de implicare 
a părinţilor în toate activităţile şcolare şi extraşcolare; schimbarea mentalităţii neadecvate a unor părinţi 
faţă de grădiniţă / şcoală. 

 Primii profesori ai copilului sunt părinţii, ei încep educarea acestuia în mediul familial. De cele mai 
multe ori, comportamentul parental este inspirat din propria experienţă de viaţă a acestora, astfel perpetuând 
atât aspecte pozitive cât şi negative, pe parcursul mai multor generaţii. Împreună cu părinţii, şcoala îşi are 
rolul bine stabilit, intervenind în dezvoltarea primară a copilului.  

 În zilele noastre, datorită bulversării valorilor într-o societate instabilă, datorită factorilor perturbatori 
ai acesteia, precum pandemia de sars cov-19, adulții sunt puși în dificultate ca părinți. Acum, în acestă 
perioadă a școlii online, copilul are nevoia de adulţi disponibili pentru a-i respecta ritmul de viaţă, de adulţi 
care să participe și să-l susțină în activitățile sale şi să transmită zilei de mâine un om care nu poate proveni 
dintr-un sistem de învatământ clasic şi dintr-o familie ce nu-şi asumă toate rolurile. Este foarte important 
ca părinții să cunoască obligaţiile legale privind educaţia copilului, importanţa atitudinii lui pentru reuşita 
şcolară, metodele de colaborare cu şcoala. Astfel este necesar un dialog între profesori şi părinţi, profesorii 
trebuie să primească o pregătire în materie de relaţie cu părinţii, iar competenţa lor în această materie trebuie 
considerată ca o aptitudine profesională. 

 Daniel Goleman în „Inteligenţa emoţională”, spunea că există şapte elemente cheie în realizarea 
succesului în școală al copilului și mai apoi pe parcursul vieții: 

1. Încrederea – sentimentul de siguranţă, certitudinea că se poate bizui pe ajutorul celor din jur în 
demersul său spre cunoaştere şi devenire; 

2. Curiozitatea – dorinţa de a cunoaşte ceva nou; 
3. Intenţia – pornirea interioară, conştientă,însoţită de dorinţa de a înfăptui ceea ce îţi propui; 
4. Controlul de sine – capacitatea de control asupra faptelor proprii; 
5. Raportarea – dorinţa şi capacitatea de a se alătura unui grup, de a participa la activitatea acelui 

grup încercând să se facă înţeles şi să-i înţeleagă pe ceilalţi; 
6. Comunicarea – capacitatea şi dorinţa de a transmite şi a face cunoscute celorlalţi, propriile idei şi 

sentimente; 
7. Cooperarea – capacitatea de a lucra împreună cu cineva în scopul realizării unui obiectiv comun. 
 Pentru ca un copil să dobândească aceste calități pe timpul şcolarităţii, depinde de părinţii şi 

educatorii lui care au o mare responsabilitate în formarea unitară a personalităţii lui. 
 Printre activitățile pe care le-am desfășurat în parteneriat cu părinții se numără lecțiile de dirigenție, 

la care părinții au avut posibilitatea să vadă în mod direct comportamentul și atitudinea copilului față de 
activitatea de învățare; excursia în care părintele a avut oportunitatea de a-și cunoaște copilul în alte situații 
decât cele de acasă; serbările școlare, prilej în care părinții pot observa potențialul propriului copilului etc. 

 Așadar putem concluziona că educația adevărată și reală se fundamentează în familie, se continuă și 
se consolidează în mediul școlar, iar parteneriatul dintre familie și școală are un rol foarte important. 
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TRADITII DE CRACIUN LA ROMANI 

 
PROF. BOTEZATU MARIOARA 

 
 Valorile fiecărui neam vin din vechime,îl individualizează şi îl caracterizează. Copiii trebuie 

îndrumaţi să-şi îndrepte atenţia spre fondul străbun de valori artistice şi documentare pentru a-l iubi, a-l 
aprofunda şi a-l răsplăti. Noi cadrele didactice trebuie să-i îndrumăm în acest sens,să trezim în sufletul 
copiilor sentimente de adâncă dragoste,de admiraţie şi de mândrie faţă de zona geografică în care s-a născut. 
Aceste obiceiuri le desfăşurăm la serbările pomului de iarnă în prezenţa lui Moş Crăciun, al părinţilor şi 
invitaţilor, dar unele dintre ele sunt desfăşurate şi individual,deoarece sunt cunoscute şi nu lipsesc din nici 
o familie  

IGNATUL: Ignatul este in traditia crestina sarbatoarea Sfantului Ignatie Teoforul (20 decembrie). 
Sfantul a lasat pretioase documente Bisericii - scrisorile Sale dedicate comunitatilor crestine prin care trecea 
pe drumul martiriului, care a avut loc la Roma. Acestea se numara printre putinele marturii vii ale unui 
sfant mucenic, aflat inaintea patimirii. 

 In datinile romanilor, aceasta zi a ramas prin ritualul sacrificarii porcului, fara conotatii sacre astazi, 
Copiii se suie calare pe porc, ca sa aiba noroc tot anul. In aceeasi zi se face si nelipsita "pomana a porcului" 
cu vecinii si cei ai casei. Tot legat de taierea porcului este obiceiul numit "Vasilca". Acesta se paractica 
intre Craciun si Anul Nou, de catre tigani sau de feciorii din sat; pentru ca, in comunitatea romaneasca, 
porcul nu se taie intotdeauna de Ignat, ci si in Ajunul Craciunului sau in alta zi, pana la Anul Nou. Capatana 
porcului se impodobea cu margele, cercei, voal de mireasa, coroana de flori. Se punea pe o tava, pe care se 
mai asezau bani, (chiar de aur), argint si friptura. Se pleca la colindat cu capul de porc astfel impodobit. Pe 
vremuri, colindatorii cu Vasilca purtau camasa alba, brau rosu sau negru, opinci,  

ZIUA DE AJUN: Importanta este si ziua de Ajun (24 decembrie) cunoscuta ca zi de post aspru. In 
trecut, femeile mancau numai seara prune uscate sau poame fierte. Se facea si un dulce traditional, numit 
"scutecele lui Iisus" sau "pelincile Maicii Domnului", din turte subtiri, coapte pe plita si umplute cu o crema 
obtinuta din samanta de canepa zdrobita. 

 Cand se matura, seara, gunoiul nu se da afara, ca sa nu ai suparari si pagube la vite. Cosurile se 
matura si funinginea se arunca in vie, ca sa incarce via cu struguri. Gainilor li se dadea sa manance din sita, 
ca sa oua mult. 

 In dimineata acestei zile, acum, dar mai demult si cu o seara inainte, cetele de copii umblau din casa-
n casa cu colinda. Obiceiul se mai numea Mos-Ajunul, Buna-dimineata, Colindisul sau Buna-dimineata la 
Mos Ajun. In unele locuri (Oltenia, Transilvania) colindatorii se numeau piterei sau pizerei si erau condusi 
de un vataf. Datina era ca atunci cand intrau in casa sa scormoneasca focul din vatra. Ca daruri primeau 
covrigi, colaci, turte, mere, nuci. 

 Dar cel mai cunoscut obicei de Ajun este mersul cu icoana. Acum obiceiul dureaza mai multe zile in 
ajun de Craciun si nu mai e practicat de baietii din corul bisericii, ci de preot insotit de dascal. Ei colinda 
din casa-n casa, stropind cu aghiazma casa si locatarii si cantand troparul Nasterii Domnului: "Nasterea Ta 
Hristoase, Dumnezeul nostru, rasarit-a lumii lumina cunostintei.  

COLINDUL: In calendarul actual al romanilor, sarbatoarea are caracter crestin, fiind sarbatorita atat 
prin participarea la slujbele bisericesti, cat si prin practicarea unor obiceiuri populare. Cel mai practicat 
dintre acestea din urma este colindatul. 

 Obiceiul se practica in Ajunul Craciunului, seara, pana in dimineata zilei de Craciun. Dar exista si 
locuri unde se colinda doua sau toate in toate cele trei zile ale sarbatorii. In alte locuri din Muntenia, 
Moldova si Transilvania de Rasarit, se colinda (si) la Anul Nou. In functie de grupul care colinda, colindele 
sunt de copii si de ceata, Se disting, in mare, cateva tipuri de cete. Una dintre acestea e cea mai numeroasa, 
in care trebuia sa intre cate un fecior sau barbat din fiecare casa. Aceasta se intalnea in Estul Transilvaniei 
si avea chiar mai mult de 30-40 de membri, a caror varsta putea trece de 40 de ani, cu conditia sa cunoasca 
repertoriul. Ceata de juni era compusa din adolescenti si tineri necasatoriti, patronata, in general, de biserica 
sau autoritatea administrativa a satului. Rolul ei se extindea pe parcursul intregului an, fiind organizatoarea 
jocului duminical si cea care ii initia pe membrii cetei si tineretul feminin. In Nordul Transilvaniei, Moldova 
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si Muntenia se intalneste ceata de flacai, cu atributii doar de urare. Exista si cete de barbati sau mixte, 
barbati si femei, iar in Muntenia Subcarpatica (Muscel) se intalnesc cete de fete care ii colinda cu precadere 
pe flacai (10). Actuale sunt cetele mixte, formate din copii si tineri, sau amestecati cu barbati si femei. 
Craciunul fiind sarbatoare care se tine in familie, am remarcat marea raspandire a "cetelor" formate din toti 
membrii unei familii, care colinda la rude, vecini sau prieteni. 

 In prezent, se poate vorbi de un caracter in general crestin al colindatului. Colindatorii ii simbolizeaza 
pe ingerii care cantau deasupra ieslei din Betleem, slavind nasterea Pruncului Iisus. Pe langa aceasta "veste 
minunata", care se afla in centrul celor mai multe colinde contemporane, colindele religioase mai vorbesc 
despre Patimile Domnului, despre sfinti, despre Maica Domnului, despre batranul Craciun, despre tradarea 
lui Iuda, etc. Uneori filonul popular si cel crestin coexista; exista chiar variante crestine ale unor colinde 
consacrate. Influenta crestina se manifesta si sub forma de refrene, In ziua de azi, colinda are functie de 
urare si o functie de vestire a Nasterii Domnului. Ei ii sunt asociate tendintele tot mai marcate de trecere de 
la ritual la spectacol. Acum au fost uitate vechile simboluri si functia lor originara, accentul deplasandu-se 
pe valoarea estetica, pe frumos. Aceste caracteristici fac posibila valorificarea lor scenica, sub forma de 
spectacole si festivaluri de folclor, 

 Din acest lant de obiceiuri nu puteau, fireste, sa lipseasca Mosii de Craciun. Pentru ca romanii ii 
pomenesc pe cei adormiti la fiecare mare praznic. De aceea si in ziua de Ajun se impart pentru morti colacei, 
turte si poame fierte. 

 Se spune ca e bine sa pastrezi primul colac de la colindete, sa-l dai vitelor cu care te duci la targ, ca 
sa vina oamenii sa le cumpere, cum vin la colindete. Gunoiul maturat intre Craciun si Boboteaza se strange 
si fie se arunca pe straturi, ca sa nu le manance viermii, fie se arde si cu el se afuma vitele, ca nimeni sa nu 
le poata vatama. Unii sar peste foc in zilele Craciunului, ca sa le piara frica. Femeile stau pe vine, ca sa stea 
clostile pe oua. Altii spun ca e bine sa mananci carne de pasare in ziua Craciunului, ca sa fii peste vara usor 
ca pasarea (12). Si in zilele noastre mai exista astfel de credinte. Dar, in general, acum ele provoaca un 
zambet, amintind numai de vremurile de altadata. 

 Craciunul este, mai ales, un prilej de a oferi daruri. Desi comunistii au incercat sa-l inlocuiasca cu 
Mos Gerila pe traditionalul Mos Craciun, acesta din urma revine, in fiecare an, cu sacul plin, impartind 
daruri copiilor, in seara de Ajun. Atunci cand nu poate veni personal, isi lasa darurile sub bradul de Craciun, 
unde copiii si cei mari le gasesc in dimineata sarbatorii. 
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VIN SĂRBĂTORILE, VIN 

 
PROF. BRAICĂU CARMEN CAMELIA 

GRADINIȚA NR.13 FOCȘANI 
 
 Folclorul copiilor ne oferă materialul necesar realizării tuturor obiectivelor stabilite în programa de 

învațământ preșcolar. Acest material este deosebit de vast, deoarece conține întreaga problematică a 
adaptării copilului la mediul social și natural, cu întrebările și neliniștile ce decurg de aici. Oricum nimeni 
nu poate întelege mai bine lumea copilăriei decât copiii înșiși. Devine evident faptul că aceste producții 
artistice din folclorul copiilor se adresează în modul cel mai direct sensibilității și capacității lor de 
întelegere cu rezultatele cele mai bune pe planul instrucției și educației muzicale. 

 Există cântece care se adresează plantelor: păpădia, ciocul berzei, alunul; care se adresează 
insectelor: fluture, albină, licurici, greier, furnică, cărăbuș; care se adresează păsărilor: cocostârc, pitpalac, 
cocoș, cioară, ciocârlie; cântece pentru animale: câine, lup, urs, melc, iepure veveritță, arici; 

pentru lucruri neînsuflețite: fluier, fum, rochie nouă; pentru schimbarea vremii: invocarea ploii ( să 
vină sau să plece), adresate tunetului zăpezii. 

 Alaturi de efectele benefice în domeniul educației muzicale folclorul copiilor are, prin conținutul 
versurilor sale și o mare valoare în planul educației morale și a celei patriotice a preșcolarilor, cu condiția 
ca educatoarea să facă pe cât posibil înțelese mesajele ce se desprind din textele cântecelor.  

 De fiecare dată, când se apropie sărbătorile de iarnă și încep să cadă primii fulgi de nea, în inimile 
noastre se naște o lume nouă, o lume de basm și de vis, e lumea „ florilor dalbe“ și a „lerului ler“, e lumea 
care, cu nostalgie, ne aduce aminte fiecaruia de leagănul copilăriei noaste, cu vatra lui de dor și frumuseți, 
cu datinile și obiceiurile străbune păstrate ca pe o sfânta moștenire, „ e lumea colindelor și a cântecelor de 
stea“ care umple de o mare și sfântă bucurie inimile noastre ale tuturor deopotrivă, mici și mari. 

 Această mare bucurie sufletească poporul nostru a exprimat-o în special prin colinde, care nu sunt 
altceva decât armonii muzicale de o rară frumusețe, care prin conținutul lor arată toate momentele principale 
legate de venirea în lume a Mântuitorului. 

 Conținutul colindelor, scenetelor legate de sărbătorile Crăciunului și a Anului Nou are o mare 
influență asupra psihicului copiilor. Deși mici, ei gustă frumusețea versului, a ritmului, a melodiei și a 
ritualului acestor obiceiuri. Spune acest lucru ușurința cu care învață să recite și să colinde, dezinvoltura cu 
care își însușesc textul serbărilor organizate pe aceasta temă, spune acest lucru emoția din glasul copiilor, 
tremurul glasului lor cristalin și curat când intonează urarea, colinda sau când sorcovesc. 

 Începutul colindatului a fost lasat în seama copiilor mici, de obicei de vârstă prescolară, din vechime. 
Inocența vârstei oferă condiția prealabilă de puritate sacrală, garanție sigură a eficenței urărilor. Răsplatirea 
lor cu fructe și colăcei anume făcuți, reprezentă la început darul din primele fructe și grâul, încarcate cu 
virtuți deosebite, cum sunt cele ce dădeau omului fertilitatea și sănătatea. 

 Colindatul copiilor mici nu se practică în toata țara, dar în zona noastră el este un obicei mult așteptat 
de copii și cu multă seriozitate cultivat și pregătit de adulți, părinți și colectivitățile preșcolare. 

 Colindatul copiilor se desfățoară în Ajunul Crăciunului. Se alcătuiesc cete de colindători îmbracați 
în costume populare specifice zonei cu trăistuțe pentru colectarea darurilor. Colindătorii sunt primiți cu 
mult drag în casele oamenilor, deoarece credința atestă că sunt aducători de noroc și fericire. 

 Conținutul colindelor prin bogația și valoarea lor estetică contribuie la păstrarea credinței adevarate, 
la menținerea graiului, a simțirii și trăirii românești și creștinești. Amintim doar câteva colinde care sunt 
ascultate și colindate cu mare plăcere de preșcolari: “O, ce veste minunată”; “Moș Crăciun”; “Deschide 
ușa, creștine”; “Trei păstori”; “Astăzi s-a născut Hristos”; “Sus, la poarta Raiului”; “O, brad frumos”; “Am 
plecat să colindăm”; “Florile dalbe”; etc.  

 Pregătirea pentru acest eveniment antrenează întreaga ființă a copilului. El ascultă cu atentie 
colindele pe care adulții le intonează cu scopul de a-l învăța ca în ziua de Mos Ajun să poată colinda. 

 În grădinița în care lucrăm am creat un climat favorabil pregătirii copiilor pentru urât. Astfel, cu 
câteva săptămâni înainte de vacanța i-am învățat colinzi, am format echipe de colindatori și am confecționat 
recuzita necesară. La tot acest proces au fost antrenați și părinții și au făcut-o cu plăcere. 
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 Practicarea obiceiului a starnit un interes deosebit, o bucurie nemasurată care se va pastra în amintirea 
copiilor o viața întreagă. 

 Datinile, obiceiurile și tradițiile au rolul lor, verificat de-a lungul istoriei, în permanenta culturala a 
unui neam. De aceea noi am căutat să cultivăm copiilor constiința permanentei la cultura națională, la zona 
folclorica în care trăim. 

 Și dacă i-am învățat pe copiii noștri versuri din cântecele vechi, colinde, pași din dansul stramoșilor 
noștri, făcându-i să înteleagă că prezentul este valoros numai împreună cu trecutul fiincă astfel îmbinate 
prezintă o garanție pentru cititor, înseamnă că am sădit în sufletele lor unul dintre cele mai alese sentimente. 

 Valorificând cele învățate în cadrul serbărilor am observat cum acest eveniment îi unește pe copii, îi 
sensibilizează și-i bucură; În același timp, creează armonie și emoție estetică puternică, impresionează 
pozitiv, deopotrivă, pe copii și pe părinți. 

 Și nu în ultimul rând variantele moderne, adaptate timpurilor de acum au un efect deosebit în crearea 
bunei dispoziții, atmosferei de sărbătoare, bucuriei generale. Adaug aici și o creație proprie ce a fost ușor 
asimilată de către copii și a adus un strop de speranță în prag de sărbători. 

 
Astăzi copii Moş Crăciun 

A trimis un frate bun 
Să ne facă o surpriză : 

La noi în clasă are viză. 
Vrea să vadă cu ochii lui, 

Dacă tu stai locului, 
De tu spui o poezie, 

Iar tu o poveste – fie. 
Cine e cel mai cuminte, 

Cine nu ştie a minte, 
Cine scrie mai frumos, 

Cine e mai arătos. 
Iar el are în sac, 

Turtă dulce, cozonac, 
Dulciuri multe, acadele, 
Bomboane şi caramele. 

El ne pune în ghete, 
Dulciurile mai cochete, 
Iar dacă nu eşti cuminte 

O nuia să îl ţii minte. 
Aţi ghicit acest bătrânel, 
Darnicul cel sprintenel, 
Ce vine aici în odaie, 

Se cheamă Moş Nicolae. 
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COLABORAREA DINTRE ȘCOALĂ ȘI FAMILIE, 

REUȘITA PROCESULUI EDUCAȚIONAL 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR BRĂILOIU RODICA-CORNELIA 
COLEGIUL NAȚIONAL ”SPIRU HARET„ 

TG-JIU, GORJ 
 
 Educaţia, definită în termeni foarte generali, este un proces al cărui scop esenţial este de a uşura o 

anumită modificare de comportament. Educaţia este o acţiune la care îşi dau concursul şcoala, familia, 
întreaga societate, iar colaborarea este absolut necesară. Şcoala trebuie să colaboreze cu familia în domeniul 
învăţării elevului, în domeniul comportamentului, în domeniul dezvoltării fizice, intelectuale, morale şi 
estetice, în domeniul deprinderilor şi priceperilor de muncă, igienico-sanitare, în domeniul activităţilor 
libere, angajării copilului în diferite domenii de activitate în afară de clasă şi şcoală.  

 Părinţii sunt primii profesori ai copilului, ei începând educarea lui în mediul familial. De cele mai 
multe ori, comportamentul parental este inspirat din propria experienţă de viaţă a acestora, astfel perpetuând 
atât aspecte pozitive cât şi negative, pe parcursul mai multor generaţii. Împreună cu părinţii, şcoala îşi are 
rolul bine stabilit, intervenind în dezvoltarea primară a copilului. Toţi adulţii care fac parte din viaţa unui 
copil (părinte, bunic, profesor) ar trebui să înţeleagă că acesta aşteaptă de la ei să-şi amintească şi să 
înţeleagă că au fost cândva de vârsta lui.  

 Organizaţia şcolară trebuie să-şi deschidă porţile pentru ca familia să cunoască şi să participe la 
activităţile ce se desfăşoară în incinta şi în exteriorul şcolii dar organizate de aceasta. Cadrele didactice 
trebuie să iniţieze activităţi care să ofere familiei oportunităţi de a participa alături de copil, de a cunoaşte 
copilul în situaţii diverse, de a se bucura alături şi cu copilul de realizările lui, de a lucra împreună părinte-
copil la diferite proiecte. 

 La începutul parteneriatului real cu părinţii, învăţătoarea trebuie să se gândească ce poate învăţa de 
la părinţi despre copiii lor. Pentru ca o comunicare în ambele sensuri între părinţi şi învăţătoare să aibă 
succes, învăţătoarele trebuie să folosească metode eficiente de ascultare. Ascultarea atentă a părinţilor 
trimite mesaje de valoare pentru stabilirea unei relaţii deschise, susţinută de ambele părţi. A şti să asculţi 
înseamnă a fi capabil să creezi premisele colaborării. 

 Oportunități pentru părinţi de a cunoaşte propriul copil în alte situaţii decât cele de acasă, de a 
cunoaşte grupul din care face parte copilul, de a se simţi bine alături de propriul copil, de a înţelege mai 
bine caracteristicile vârstei fiului/fiicei, de a relaţiona cu ceilalţi părinţi din grup şi de a găsi puncte comune, 
de a relaţiona cu profesorii sunt oferite de diversele activități din viaţa şcolii. 

 Serbările şcolare – reprezintă evenimente de o importanţă deosebită în activitatea elevilor şi în viaţa 
familiilor acestora, atât din punct de vedere afectiv, cât şi cognitiv, dând ocazia elevilor de a prezenta, într-
o manieră personală şi originală, tot ce au învăţat pe parcursul unui semestru sau an şcolar. Acest tip de 
activităţi extracurriculare au reprezentat întotdeauna un prilej de manifestare inedită al talentului nativ al 
copilului. Este o ocazie în care copilul îşi poate pune în valoare inteligenţa dominantă descoperită şi 
valorificată de cadrul didactic. De multe ori familia este surprinsă de potenţialul propriului copil. 

 Cântecul, dansul, recitarea de poezii sau interpretarea unor piese de teatru reprezintă câteva dintre 
formele de manifestare prin care copilul îşi satisface nevoia de afirmare de joc, căpătând încredere în 
propriul potenţial artistic şi cognitiv. De aceea, o sărbătoare şcolară reprezintă un mijloc eficient de educare, 
de influenţare formativă a elevilor, de sudare a colectivului, de asigurare a unor contexte educaţionale în 
care relaţionările se produc în condiţii inedite, de încurajare a talentului, de dezvoltare a aptitudinilor şi de 
stimulare a elevilor timizi sau mai puţin talentaţi. Este foarte indicat ca pe parcursul serbării să iniţiem 
momente interactive părinţi-copii: jocuri, scenete, recitare, dansuri populare, cântece pe care părinţii fie le 
cunosc, fie le învaţă împreună cu copiii. Toate acestea contribuie la sudarea relaţiilor dintre copii şi părinţi, 
atmosfera să fie mai caldă, de sărbătoare a tuturor vârstelor. 

 Colaborarea cu familia trebuie să se concretizeze într-un program comun de activităţi ale școlii cu 
aceasta (lectorate cu părinţii, şedinţe, consultaţii, vizite la domiciliul elevului, serbări şcolare). Părinţii 
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trebuie să vadă în noi un prieten, un colaborator, un om adevărat care-i poate ajuta prin atitudinea 
nepărtinitoare pe care trebuie să o afişăm. Aşadar e o sarcină a şcolii să identifice situaţiile problemă din 
familiile copiilor, să dirijeze pe cât este posibil strategiile educative în favoarea elevului şi să conştientizeze 
că relaţia de colaborare şcoală-familie este determinantă în educarea copiilor. Educaţia în familie devine 
astfel un proces de pregătire pentru viaţă prin întâmpinarea şi rezolvarea problemelor de viaţă. 

 Așadar, trebuie spus că cei doi factori educativi, familia şi şcoala, trebuie să aibă acelaşi scop – 
formarea personalităţii umane integrale şi armonioase. 

 Copilul din ziua de azi simte nevoia de adulţi disponibili pentru a-i respecta ritmul de viaţă, de adulţi 
care să participe la jocurile sale şi care să-i transmită zilei de mâine un om care nu poate proveni dintr-un 
sistem de învatământ clasic şi dintr-o familie care nu-şi asumă toate rolurile. Informarea şi formarea 
părinţilor în ceea ce priveşte şcolaritatea copilului presupune, ca fiecare părinte să cunoască: obligaţiile 
legale privind educaţia copilului, importanţa atitudinii lui pentru reuşita şcolară a copilului, metodele de 
colaborare cu şcoala. În acest scop este necesar un dialog între profesori şi părinţi; profesorii trebuie să 
primească o pregătire în materie de relaţie cu părinţii iar competenţa lor în această materie trebuie 
considerată ca o aptitudine profesională; părinţii trebuie să fie pregătiţi pentru a juca rolul lor educativ în 
cooperare cu profesorii; şcolile trebuie să asigure părinţilor asistenţa necesară. 
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE 

 ÎN PARTENERIAT CU PĂRINŢII 
 

PROF. BRÂNDUŞONI IONELA 
GRADINITA P.P. NR. 4, LUGOJ 

 
 Familia reprezintă factorul primordial în educarea unui copil şi educaţia începe în familie, de aceea 

legătura dintre gărdiniţă şi mediul familial va trebui să se întrepătrundă. 
 Educaţia în familie are ca scop formarea unui om cu o dezvoltare multilaterală şi armonioasă. Părinţii 

sunt datori să crească copilul, să se îngrijească de sănătatea, educaţia, învăţătură şi pregătirea profesională 
a acestuia. Această funcţie are ca finalitate integrarea eficientă a individului în societate, acest lucru 
realizându-se prin formare dupa un anumit ideal de personalitate. 

 Prin activităţile de parteneriat cu părinţii, ne asigurăm un sprijin în propria activitate, o educaţie 
solidă a copilului, iar prezenţa familiei în cadrul grădiniţei va fi liantul între copil şi mediul necunoscut 
iniţial.  

 Dragostea, familia, grădiniţa sunt esenţe indispensabile în viaţa fiecărui om. Ca primă veriga a 
sistemului educativ, familia are responsabilităţi clare şi diverse. Este foarte importantă în educaţia din 
copilarie deoarece individul ia primele impresii din mediul înconjurător, din familie. 

 Tot din mediul familial copilul absoarbe ca un burete conduitele şi obiceiurile celor din jur. Individul 
va repeta şi va imita persoanele semnificative din viaţa sa, va avea aceleaşi păreri, idei, concepţii. Calitatea 
educaţiei primate în familie depinde îndeosebi de nivelul de educaţie al părinţilor şi al familiei ce vine în 
contact cu copilul, în special sub aspect moral şi comportamental.  

 Funcţia principal a familiei - educarea copiilor este deformată cu largi şi dramatice consecinţe, astăzi, 
motivele fiind dintre cele mai diferite: lipsa timpului, situaţia financiară grea, violenţa, lipsa de comunicare. 
Colacul de salvare este dragostea, care aduce cu sine comportare adecvata şi respect. Familia este unicul 
loc unde omul se simte dorit, asteptat, iubit, drag şi scump pentru fiecare membru al ei, unde persoana ar 
putea să se pronunţe sincer asupra tuturor problemelor, ar putea fi înţeleasă, susţinută, încurajată, unde s-ar 
putea relaxa nu numai fizic ci şi spiritual. 

 De la venirea în grădiniţa educatoarea întreprinde activităti de cunoaştere a copiilor şi familiilor 
acestora, studiază dosarele personale, chestionarele aplicate la început de an şcolar. 

 Stabileşte un program de activităţi cu familia, proiecteză întâlniri individuale şi colective, consultaţii, 
activităţi extracurriculare. Ţine legătura permanent cu părinţii prin orice mijloace, fie telefonic sau prin e-
mail, prin corespondenţa sau prin avizierele şi panourile de la clasa, accesul la portofoliul copilului s-a 
dovedit a fi eficient şi multumitor pentru ambele părţi. 

 Participarea părinţilor la activităţile demonstrative a permis părinţilor să fie proprii evaluatori ai 
copilului şi posibilitatea de a-l aprecia ţinând seama de cerinţele educatoarei cât şi a colectivului din care 
face parte. 

 Dacă familia va fi implicate de la început în programul educative, ea va percepe corect importanţa 
colaborarii cu grădiniţa şi beneficiile acestei colaborări, iar implicarea sa în activitatea grădiniţei va fi 
constientă, interesantă şi reciproc avantajoasă.  

 Beneficiar în parteneriatul grădiniţă-familie este copilul care treptat prin modul de comportare va 
scoate în evidentă rezultatele acestui parteneriat şi îşi va descoperi părinţii ca parte importantă a educaţiei 
sale. 

 Familia educă prioritar copilul, grădiniţa continuă tot ce s-a făcut şi s-a realizat în familie. 
 Obiectivul cel mai important al colaborării dintre școală și familie în perioada școlarității mici îl 

reprezintă susținerea eforturilor copilului pentru ca acesta să obțină succesul școlar. 
 Educaţia este un proces împărțit între părinți și profesori, al cărui obiectiv este formarea integrală a 

copiilor. 
 Colaborarea familiei cu grădinița dezvoltă copiilor impresia că, deși se află în două spații diferite, 

ele sunt complementare.  
 Participarea activă a părinților în viața școlară a copiilor se materializează printr-o mai bună 
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autostimă a copiilor, un randament școlar mai bun, relații și atitudini pozitive ale părinților despre școală. 
 Familia și grădiniţa trebuie să împartă responsabilitățile în educarea copiilor. Ambii au un rol 

fundamental în dezvoltarea integrală a copilului. Colaborarea familiei cu grădinița are o importanță majoră, 
cu efecte pozitive asupra elevilor, părinților, profesorilor, grădiniţei și comunității. 

 Între familie și grădiniţă trebuie să existe o comunicare foarte strânsă. Dacă un profesor vrea să 
educe, trebuie să colaboreze cu părinții, pentru ca efortul pe care îl realizează la clasă să aibă continuitate 
și în restul zilei.  

 Una dintre cele mai importante condiţii ale creşterii eficienţei activităţii educative desfăşurate cu 
preşcolarii o constituie asigurarea unei depline unităţi de acţiune a tuturor factorilor educativi: grădiniţă, 
familia etc. 

 Grădiniţa şi familia trebuie să (re)găsească făgaşul colaborării autentice bazată pe încredere şi respect 
reciproc, pe iubirea faţă de copil, să facă loc unei relaţii deschise, permeabile, favorizante schimbului şi 
comunicării de idei. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliografie:  
*Ecaterina Adina Vrăşmaş, Consilierea şi educaţia părinţilor, Bucureşti, Editura„Aramis”, 2002;  
*Ecaterina Adina Vrăşmaş, Educaţia copilului preşcolar, Bucureşti, Editura ProHumanitate, 1999. 
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 IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE ÎN  

 PARTENERIAT CU PĂRINȚII  
 

 PROF. INV. PREȘC. BRĂTIANU ANDREIA 
 G.P.N. MONARIU / BUDACU DE JOS/BN 

 
Educația este un proces împărțit între părinți și profesori, al cărui obiectiv este formarea integrală a 

copiilor. 
 Pentru a duce la bun sfârșit o educație integrală este necesar să existe canale de comuni-cațieși acțiuni 

ale familiei cu școala, doar așa se produce dezvoltarea intelectuală, emoțională și socială a copiilor, în cele 
mai bune condiții.Colaborarea familiei cu școala/grădinița dezvoltă copiilor impresia că, deși se află în două 
spații diferite, ele sunt complementare. Participarea activă a părinților în viața școlară a copiilor se 
materializează printr-o mai bună autostimă a copiilor, un randament școlar mai bun, relații și atitudini 
pozitive ale părinților despre școală. 

Motivul realizării acestui parteneriat este necesitatea menţinerii unităţii de cerinţe în educaţia 
copilului, necesitatea realizării unei legături reale între şcoală şi familie ca parteneri egali în educaţia 
copilului. Scopul acestui parteneriat este implicarea şi participarea reală a părinţilor în activităţile la clasă 
şi la cele extracurriculare. 

Familia și școala trebuie să împartă responsabilitățile în educarea copiilor.Ambii au un rol 
fundamental în dezvoltarea integrală a copilului.Colaborarea familiei cu grădinița/școala are o importanță 
majoră,cu efecte pozitive asupra elevilor, părinților, profesorilor, școlii și comunității. 

 Între familie și școală trebuie să existe o comunicare foarte strânsă. Dacă un profesor vrea să educe, 
trebuie să colaboreze cu părinții, pentru ca efortul pe care îl realizează la clasă să aibă continuitate și în 
restul zilei. 

Atât școala cât și familia sunt responsabile de: 
 *Transmiterea de norme, valori și obiceiuri;  
*Dezvoltarea autonomiei copilului; 
*Transmiterea de cunoștințe (deși acest proces are loc în școală, familia transmite copilu-lui 

modalități de învățare, completează cunoștințele și dezvoltă dragostea pentru lectură); 
 *Învățarea responsabilităților (implică acceptarea normelor de comportament, de ordine, curățenie, 

mici responsabilități familiare și școlare).  
În societatea noastră, educația familiară și școlară joacă un rol foarte important în achizi-ția de 

cunoștințe și comportamente ale copilului, de aceea ambii trebuie să aibă responsabilități și roluri 
complementare. O bună interacțiune între școală și familie, oferă copilului o imagine de apropiere între 
persoanele care se ocupă de el, astfel, acesta se simte familiar și în siguranță în cadrul școlii. 

Fiecare relație familie-profesor este unică și originală, de aceea trebuie să fie individualizată și bazată 
pe încredere și cunoaștere reciprocă.  

Există mai multe forme concrete de colaborare dintre grădiniță și familie,ele se deosebesc în funcție 
de scopul urmărit și de modul de realizare:  

*Referatele prezentate în fața părinților cu anumite prilejuri, cu teme pe bază de fapte și date concrete 
(ex.”Influența familiei asupra personalității copilului);  

*Organizarea unor expoziții cu lucrări executate de copii;  
*Participarea părinților la activități demonstrative; 
*Convorbirile cu familia (pot avea loc spontan sau organizat, din inițiativa educatoarei/ profesorului 

sau a părinților);  
*Consultări individuale;  
*Vizitele-constituie o altă formă de colaborare. Includem aici ambele variante, vizitarea familiei de 

către cadrul didactic și vizitarea unității de învățământ de către părinți;  
 *Organizarea de activități extracurriculare, organizate și desfășurate împreună cu părinții (vizite la 

muzee, patiserii, fabrici, etc); 
*Participarea părinților alături de copii la diverse ateliere de lucru, organizate de cadrul didactic;  
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*Serbările copiilor cu diferite ocazii (Crăciun, 8 Martie, Sfârșit de an școlar, etc). 
 În concluzie, familia și școala sunt cele care influențează dezvoltarea individului și procesul educativ, 

de aceea este foarte importantă colaborarea tuturor celor care intervin în procesul de dezvoltare și formare 
al copilului. 
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MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ O TRĂIM ÎMPREUNĂ! 

ELEVUL –FAMILIA - ȘCOALA 
 

PROF. INV PRIMAR BREZAN- ŞERBAN IONELA ALINA  
ŞCOALA GIMNAZIALA „BASARAB I”  

CURTEA DE ARGES, JUDETUL ARGES 
 
În calitate de FORMATORI suntem obligați să facem din creația noastră populară o carte de vizită 

cu care sĂ batem la porțile cunoașterii și cu care vom fi primiți și apreciați fără îndoială oriunde în lume. 
În furtunile veacului, obiceiurile și traditiile strămoșești au rămas neclintite pastrând valori autentice ale 
culturii populare tradiționale. Copiii se lasă îndrumati și pot fi modelați în asa fel încât pe fondul lor afectiv 
să se așeze elementele cunoașterii artistice care vor imprima gândirii lor anumite nuanțe, ce vor îmbogăți 
substanța viitoarei activități individuale și sociale. Începând cu obiceiurile prilejuite de fiecare eveniment 
important din viața poporului, continuând cu frumoasele costume pe care le îmbracă în aceste împrejurări 
și terminând cu cântecele, dansurile și strigăturile nelipsite de la aceste datini, izvorul lor este nesecat pentru 
cel ce vrea să le cunoască și să le adune în manunchi pentru a le darui din nou. Valorificând frumusețea 
tradițiilor și obiceiurilor populare în cadrul serbarilor cu preșcolarii reușim să înfrumusețăm viața copiilor, 
îi ajutăm să cunoasca tradițiile românesti și rolul important pe care-l au în viața oamenilor din cele mai 
vechi timpuri, modul cum aceste tradiții au dăinuit peste timp. 

Sărbătorile de iarnă constituie un bun prilej pentru consolidarea relației elevi - școală – părinți. Asfel, 
prin implicarea activă a părinților, se realizează o mai bună promovare a activităților desfășurate în școală 
și elevii au prilejul de a petrece timp valoros alături de părinții lor, ceea ce conduce la o mai bună dezvoltare 
cognitivă și emoțională a educabililor. 

Pentru a educa, învățătorul trebuie să aibă o colaborare foarte strânsă cu părinții, implicându-i activ 
în cât mai multe activități. O bună colaborare între școală și familie se realizează prin parteneriate. 
Parteneriatul determină și orientarea pentru o abordare flexibilă şi deschisă spre soluţionarea problemelor 
educative, dar şi o formă de comunicare şi colaborare în sprijinul copilului la nivelul procesului educativ. 
Complexitatea finalităţilor educaţionale impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele extracurriculare, 
iar parteneriatul educaţional, ca set de intervenţie complementară, apare ca o necesitate. Părinţii au fost 
atraşi alături de şcoală prin forme variate de activităţi extraşcolare, determinându-i să adere la ideea de 
colaborare activă, chiar si in forma colaborării online, acceptând rolul de factor răspunzător în devenirea 
propriului copil. Deși părinții consideră că ei știu ceea ce este bine, pentru că ei aleg, caută și se interesează 
despre diferite opțiuni, acceptul copilului este cel care îi ajută să se implice și să obțină ceva din ceea ce ei 
își propun.  

Părinții care au luat parte la activitățile extrașcolare și-au manifestat interesul și aprobarea față de 
educația oferită de școala noastră. Părinţii trebuie să fie buni ascultători și să găsească timpul necesar pentru 
a comunica cu copilul. Când copilul dorește să comunice ceva, părintele trebuie să întrerupă orice activitate, 
acordându-i atenţia cuvenită, renunţând la atitudinea dominatoare. O slabă comunicare poate crea probleme 
emoţionale, copilul pierzându-și încrederea în adulţi și retrăgându-se într-o lume a sa. Este important ca 
părintele să știe că mediul de viaţă și educaţia sunt factori esenţiali în dezvoltarea copilului. În orice familie, 
copiii au nevoie de multă iubire, grijă și atenţie. Ei se simt iubiţi și în siguranţă când sunt ascultaţi fără să 
fie certaţi. Dacă „li se tot face morală și nu vor fi ascultaţi, ei vor începe să-și ascundă sentimentele, nevoia 
de comunicare fiind strâns legată de nevoia de dragoste. Autoritatea părintească nu se realizează prin forţă 
și brutalitate. Ea este rezultatul firesc al unor relaţii echilibrate, morale și umane. O autoritate firească duce 
la relaţii de destindere și atașament, o falsă autoritate duce la o relaţie tensionată, la conflicte permanente. 
Autoritatea părintească trebuie să fie suplă, fermă și să se adapteze vârstei. Ea presupune un climat de 
afecţiune și dreptate, stăpânire de sine, înţelegere și spirit de colaborare între copil și părinte. Familia are 
un rol important în parcurgerea cu succes de către elevi a diferitelor trepte de învăţare. Anumiţi factori 
familiali duc la nereușita școlară, cum ar fi: dezorganizarea familiei, lipsa de supraveghere, interesul redus 
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al părinţilor pentru pregătirea școlară a copiilor, lipsa legăturii părinţilor cu școala și starea materială 
precară. 

Activităţile extracurriculare organizate cu diferite evenimente aduc un aport eficient în educaţia 
copiilor, produc parteneriate reale cu părinţii, constituie experienţe didactice care maximizează potenţialul 
copiilor. Este o oportunitate pentru părinţi de a cunoaşte propriul copil în alte situaţii decât cele de acasă, 
de a cunoaşte grupul din care face parte copilul, de a se simţi bine alături de propriul copil. Este o ocazie 
de a cunoaşte viaţa şcolii. 

Lipsa de colaborare duce spre un eşec şi, din nefericire, cel învins este copilul, pentru care dorim tot, 
pentru care visăm tot ce este mai bun. Activitățile artistice, oricum s-ar structura și ierarhiza, vizează în 
ansamblu problema valorificării înclinațiilor artistice ale copiilor, cu condiția ca acestea să fie bine 
organizate și cu un conținut adecvat vârstei lor. Copiii cu reale posibilități de îndemanare, de creație, de 
recitare expresivă, de manifestare a simțului ritmic pot fi selectionați în redarea unei scenete sau chiar teatru 
de păpuși. Școala trebuie să își asume noi responsabilități educaționale, reducând, în același timp, 
predominanța acestora. În ciuda influenței noilor actori implicați în educație (TV, internet, timp liber, 
familii cu mai mult de formare), cea mai mare parte a vieții copiilor, prin adolescenta, se execută în mediul 
familial și școlar. Nimeni nu îi învață pe părinți să-și educe copiii și trebuie să se confrunte fiecare zi cu 
situațiile diferite care le apar, rezolvându-le în cel mai bun mod posibil. Familiile au acum nevoi pe care 
școala să nu le ignore și care ar trebui să le acopere ca profesioniști în educație așa cum sunt ei. Părinții nu 
sunt experți în educație și adesea se pierd în anumite sarcini de familie, întrebându-se dacă ceea ce fac și 
cum o fac este adecvat sau nu. Școala trebuie să răspundă nevoilor familiilor, deoarece trebuie să fie un 
agent de ajutor și de schimbare, deoarece acestea sunt direct responsabile pentru copiii lor. Participarea 
reală și eficientă a familiilor este încă o problemă în curs de desfășurare în multe dintre centrele noastre 
educaționale 

Crăciunul mai este numit şi sărbătoarea familiei, este sărbătoarea când toţi se reunesc; părinţii, copiii, 
nepoţii îşi fac daruri, se bucură de momentele şi atmosfera din jurul mesei, cu credință că prin cinstirea cum 
se cuvine a sărbători vom avea un an mai bun și mai bogat.  
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IMPLICATIILE PARTENERIATULUI GRĂDINIȚĂ-FAMILIE  

ÎN ACTIVITĂȚILE EDUCATIVE  
 

PROF. BUBUȚANU ANA LOREDANA 
G.P.P. “LICURICI”, FĂLTICENI 

 
 “Un copil este o fiinţă care creşte; un copil se recunoaşte după felul lui de a fi şi de a acţiona, sau, 

cu o expresie mai cuprinzătoare, după conduita lui. Conduita copilului este totdeauna mai mult sau mai 
puţin instabilă,…, pentru că, copilul nu cunoaşte adevărata muncă şi pentru că el poate să se joace şi să 
viseze… Copilul este o forţă care progresează, o mişcare înainte, mai bine zis, un elan.” 

 (JEAN CHATEAU) 
 
Colaborarea dintre grădiniţă şi familie presupune o comunicare efectivă şi eficientă, o unitate de 

cerinţe şi o unitate de acţiune când este vorba de interesul copilului. 
 Conceptul de parteneriat, la momentul actual, include o altă relaţie cu copilul. Acesta devine parte a 

deciziilor educative care îl privesc; astfel, se realizează participarea activă, conştientă şi responsabilă a 
copiilor în propria formare. 

 Împreună cu părinţii, încurajăm copiii să aibă încredere în propriile forţe, îi ajutăm să-şi însuşească 
cât mai corect şi eficient tehnicile unei bune învăţări, pentru a le folosi drept instrumente de muncă 
intelectuală în decursul viitorilor ani de şcoală. 

 Loisel afirma că “în familie şi pe genunchii mamei se formează ceea ce este mai valoros pe lume – 
omul de caracter”, evidenţiind dimensiunea morală a educaţiei în familie. 

 Colaborarea dintre familie şi grădiniţă îşi găseşte expresia în acţiunile comune de corectare 
permanentă a conduitei copiilor, de educare prin mijloace variate şi rodnice. În cadrul acestui parteneriat, 
trebuie să ţinem seama de faptul că unitatea dintre familie şi grădiniţă trebuie să se manifeste în permanenţă 
pe toate planurile şi în toate domeniile educaţiei, folosindu-se sistematic diferite forme de colaborare între 
cei doi factori, asigurând ridicarea nivelului pedagogic al părinţilor şi înarmarea lor cu metode eficiente de 
educare a copiilor. 

Creșterea implicării părinților reprezintă un factor important în dezvoltarea și creșterea copiilor. O 
bună colaborare a părinților cu școala poate îmbunătăți procesul de educație. Părinţii sunt, în general, 
parteneri activi în desfăşurarea unor programe care se desfășoară în cadrul şcolii. De asemenea, părinţii pot 
fi atraşi alături de şcoală prin forme variate de activităţi extraşcolare, determinându-i să adere la ideea de 
colaborare activă, acceptând rolul de factor răspunzător în devenirea propriului copil. 

 Părinții pot veni chiar cu idei de realizare a unor activităţi extraşcolare: excursii, concursuri, 
programe artistice care fac mai vizibile manifestările elevilor, precum și rezultatul muncii lor. Aceste 
activităţi extraşcolare au un impact mare în rândul părinţilor, care experimentează astfel relaţii inedite cu 
copiii lor, fapt care îi poate determina să-şi schimbe radical, în mod pozitiv, atitudinea faţă de şcoală. 
Activitățile extrașcolare precum excursii, vizite sunt un prilej în care se oferă posibilitatea cunoașterii 
frumuseții peisajelor, a valorilor spirituale prin vizitarea caselor memoriale. Părinţii pot participa la 
organizarea şi sponsorizarea excursiilor trăind emoţii pozitive alături de ei și oferind modele de 
comportament, familiarizându-i cu tradiţii şi obiceiuri populare, evenimente istorice. 

 Serbările reprezintă modalitatea prin care părinţii își pot evalua rezultatele copiilor atât individual 
cât și la nivel de grupă. Ei sunt implicați în amenajarea grupei, decorare, confecționare. Ele sunt benefice 
preșcolarilor întrucât oferă posibilitatea ca aceștia să-și depășească frica, să capete încredere în ei prin 
participarea activă la program evitându-se astfel blocajele psihice. 

 Ca urmare a activităţilor derulate împreună cu părinții, legătura grădiniței cu familia s-a îmbunătăţit 
considerabil, părinţii simţindu-se utili, prezentând în acest fel un interes mai mare pentru grădiniță. 
Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, produc bucurie, 
facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. Copiilor li se dezvoltă spiritul 
de echipă, creativitatea etc. dându-se posibilitatea fiecăruia să se afirme conform naturii sale. Copiii se 
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autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, asumându-şi 
responsabilităţi. 

 Funcţia prioritară a grădiniţei fiind cea formativ-pedagogică, e firesc ca acţiunea ei să vizeze atât pe 
copii cât şi pe părinţii lor, deoarece părinţii educă, dar se şi educă prin copiii lor. 

 Familia şi grădiniţa trebuie să-şi împletească acţiunile, să interacţioneze sub forma unui sistem clar 
în dorinţa de a obţine rezultatul suprem: EDUCAREA COPILULUI. 

 Toate activităţile extracurriculare contribuie la aprofundarea şi completarea cunoştinţelor 
preşcolarilor, dobândite în cadrul activităţilor, la dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor copiilor, la 
organizarea raţională şi plăcută a timpului liber.  

Conţinutul acestor activităţi este stabilit în funcţie de interesele şi dorinţele copiilor. Având un 
caracter atractiv, copiii preşcolari participă cu voie bună şi optimism, cu însufleţire şi dăruire la astfel de 
activităţi. Oricât de bogat ar fi conţinutul cunoştinţelor pe care le comunicăm preşcolarilor, acesta nu poate 
acoperi setea de investigare şi de îndrăzneală creatoare a copiilor. 

 Activităţile educative și extracurriculare sunt organizate cu scopul de a completa activitatea şcolară, 
urmărindu-se, printre altele, folosirea timpului liber într-un mod util şi plăcut. 

Prin implicarea părinților în activitățile educative școlare și extrașcolare se descoperă noi modalități 
de educare a copiilor bazate pe colaborare și comunicare, în scopul de a educa și forma copilul pentru viață. 

Acest tip de activităţi îi ajută pe copii să-şi contureze personalitatea în sensul dorinţelor şi aspiraţiilor 
sale de viitor, permiţându-le copiilor să exploreze şi să folosească legăturile interdisciplinare, instrumentele 
intelectuale şi emoţional afective proprii unei educaţii integrale. 

 
 
 
 
 
 
 
Bibliografie: 
• Vâneață, Gabriela, ”Studiu de caz privind implicarea părinților în activitățile extracurriculare”, pe 

site-ul http://www.asociatia-profesorilor.ro/ 
• Revista Învăţământului Preşcolar – “Educaţia în anul 2002”, Nr.3-4/2002, Redactor Şef – Silvia 

Dima, Bucureşti, 2002 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE REALIZATE ÎN 

PARTENERIAT CU PĂRINȚII 

 

BUCIURĂ MĂLINA ANDRADA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,LIVIU REBREANU” CLUJ-NAPOCA 
 

Educația reprezintă o formă organizată, sistematică și continuă de formare și dezvoltare a 

personalității umane. Astfel, educația reprezintă un mijloc prin care se formează și dezvoltă personalitatea, 

fiind un proces de trecere de la inferior la superior, printr-o succesiune de etape specifice vârstei. 

Scopul educației este cel de a forma și totodată dezvolta generații în raport cu idealul societății, fiind 

un proces bine dirijat spre un scop concret, bine conturat.  

În cadrul procesului educativ din mediul formal, al școlii este necesar ca la o perioadă regulată de 

timp, cadrul didactic să pună accent și pe formarea activităților educative, realizate în parteneriat cu părinții. 

În primul rând, prin astfel de activități, între părinte și copil se poate crea/dezvolta o mai mare legătură 

din punct de vedere afectiv, datorită timpului petrecut împreună, scopului comun din cadrul activității, 

puterea exemplului din partea părintelui asupra propriului copil în ceea ce privesc acțiunile din cadrul 

activității. 

În al doilea rând, activitățile educative contribuie la dezvoltarea unei relații armonioase între părinte 

și copil. Adultul se implică direct în viața socială a elevului, reușind să-l cunoască mult mai bine, să-l 

descopere cu adevărat și în alt mediu, decât cel de acasă. Activitățile educative contribuie și la dezvoltarea 

personalității, atât a adultului, cât și a elevului, în sens pozitiv. 

Este necesar ca adultul să cunoască anumite etape din procesul educativ pentru a putea să-i fie sprijin 

propriului copil în cadrul parcurgerii tuturor etapelor din viața sa.  

În concluzie, legătura strânsă între un adult și copilul său se poate menține doar prin activități 

desfășurate împreună, inclusiv cele din cadrul educațional, descoperind împreună scopuri și obiective 

comune. 

 

Bibliografie:  

Daniela Andronache, Mușata Bocoș, Vasile Chiș ,, Introducere în pedagogie și teoria și metodologia 

curriculumului” 2013, Cluj-Napoca, Editura EIKON 
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SĂRBĂTIRILE DE IARNĂ LA MOLDOVENI 

 
 BUCUȚĂ FLORINELA-RAMONA 

ȘCOALA GIMNAZIALA „GRIGORE TABACARU” HEMEIUȘ, BACAU 

Poporul moldovenesc are tradiții bogate, care imprimă culturii sale un caracter unic. Sărbătorile de 
iarnă la moldoveni încep de la Sf. Andrei (13 decembrie) şi ţin până la Sf. Ioan Botezătorul (20 ianuarie). 
Este o îmbinare de tradiţii, obiceiuri şi datini - unele venite din perioada precreştină - cu sărbători religioase 
creştine. Aceste sărbători dau un farmec aparte anotimpului friguros, aducând bucurie, veselie, dar şi mister 
şi trăiri spirituale. 

Sfântul Andrei este cel, ce a propovăduit Evanghelia în ținuturile Sciției și Traciei. Este o sărbătoare 
religioasă, pe lângă care au loc o serie de practici tradiţionale (unele venind de la daci), cum ar fi: frecatul 
uşilor şi a ferestrelor cu usturoi (pentru a nu pătrunde spiritele rele), punerea grâului la încolţit (pentru a 
prevesti recolta anului viitor), ritualuri făcute de către fetele tinere, pentru a-şi visa ursitul. 

Sfântul Nicolae, sărbătorit de creștinii ortodocși pe stil vechi (19 decembrie), considerat ocrotitorul 
săracilor, este cel care, transformat în „Moş Nicolae”, aduce daruri copiilor. Aceştia îşi pregătesc de cu 
seară ghetuţele, în care Moşul va pune darurile. Pentru cei care nu au fost cuminţi, Moşul va aduce o 
„nuieluşă”, care şi ea, peste timp, a căpătat statut de jucărie. 

Crăciunul (Naşterea Domnului pe stil nou) este cea mai importantă sărbătoare creştină a iernii, dar 
înainte însă, se sărbătorește Ajunul Crăciunului (24 decembrie). În dimineaţa acestei zile (în unele zone cu 
o seară înainte), cete de copii umblă de la casă în casă, cu Colindul. Pentru colindele, cântate în noapte, pe 
la uşi, pe la fereşti, copiii primesc covrigi, colaci, turte, mere, nuci şi tot felul de alte daruri. Pe lângă cetele 
de copii, sunt şi preoţi, care merg cu icoane în braţe din casă în casă, pentru a stropi cu aghiasmă locuințele 
oamenilor şi a anunţa prin cântec, „Naşterea Domnului Iisus Hristos”. 

În Ajun, se împodobeşte bradul şi se pregătesc darurile, ce vor fi aduse de Moş Crăciun. Acesta 
„va intra pe hornul sobei cu desaga plină de cadouri”. Colindele răsună în toată ţara, până în ziua de Crăciun 
(25 decembrie). Fie ele religioase, sau laice, colindele creează o atmosferă încărcată de spirit şi mister, dar 
şi de bucurie şi stare de bine. Copiii în cete mici umblă cu Steaua, simbol al stelei, ce i-a călăuzit pe cei 
„Trei Magi de la Răsărit”, în căutarea pruncului Iisus. 

Urmează apoi, practic, cea mai așteptată sărbătoare de iarnă, Anul Nou (31 decembrie - 1 ianuarie). 
Cercetătorii văd în obiceiurile populare, care se desfăşoară în această perioadă, ritualuri de renovare 
simbolică a lumii, de alungare a spiritelor rele, sau de divinaţie. Un complex de ceremonii şi superstiţii, 
care fac din această perioadă a anului una dintre cele mai bogate în datini populare, o perioadă de trecere 
între două cicluri de vegetaţie sau de muncă, al cărui prag îl constituie Anul Nou. 

Aşa cum Crăciunul este dominat de colinde, Anul Nou este marcat de „urături”, făcute prin 
intermediul mai multor ritualuri populare: Pluguşorul, Sorcova, Buhaiul, Vasilca, jocuri mimice cu măști 
de animale (Capra, Ursul, Căluțul, Berbecul, Cerbul, Cocoșul), sau personaje ţărăneşti. Nu lipsesc nici 
colindele, dar acestea au acum alt rol, de vestire a înnoirii anului. Sunt obiceiuri, care încă se păstrează, 
poate datorită caracterului lor spectacular, dar şi datorită prilejului de a petrece. 

Cununa sărbătorilor, dar mai ales a petrecerilor, este Revelionul, sărbătoare laică, plină de mese 
îmbelşugate, petreceri şi distracţii deosebite. A doua zi copii cu sorcove frumos ornate, merg cu semănatul: 
"Să trăiţi/ să-nfloriţi/ ca merii, / ca perii, / în mijlocul verii, / ca toamna cea bogată / de toate îndestulată! 
La anul și la mulți ani!". 

Urmează apoi Crăciunul pe stil vechi (7 ianuarie). Înainte de Crăciun se ține un post de 6 săptămâni. 
Pe masa de Crăciun sunt nelipsite cozonacul, sarmalele, piftia, cârnați de porc și vinul roșu, se mai mănâncă 
și mămăligă. Cete de băieți umblă cu colindatul. 

La 14 ianuarie creștinii ortodocși marchează Sfântul Vasile (Anul Nou pe stil vechi). Conform 
tradiţiei, în ajun de Sf. Vasile cete de urători, mascaţi în Capra sau Pluguşorul, pornesc pe la casele 
oamenilor cu uratul. Gospodinele se pregătesc din timp să întâmpine urătorii cu tot ce au mai bun, dulciuri, 
mere şi, nu în ultimul rând, bani. În dimineaţa de 14 ianuarie copiii merg cu Semănatul sau Sorcova, 
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aruncând cu boabe de grâu, grăunţe de păpuşoi, ovăz şi binecuvântează familia. Seminţele, aruncate în 
ogradă sau locuinţă simbolizează credinţa într-un an mai prosper şi o roadă bogată.  

Urmează, pe 19 ianuarie, Boboteaza (Botezul Domnului). Este o sărbătoare religioasă, preoții 
sfinţesc apa la biserică, iar oamenii o poartă acasă și stropesc gospodăriile, obiecte, animale. 

Ciclul sărbătorilor de iarnă se încheie pe 20 ianuarie, cu Sfântul Ioan Botezătorul, cel, ce l-a botezat 
pe Domnul Iisus Hristos în apele Iordanului. Se spune că în dimineața zilei de Sfântul Ion, oamenii trebuie 
să se stropească cu agheasmă, pentru a fi feriți de boli pe tot parcursul anului. De asemenea, conform 
tradiției populare, se spune că după Sfântul Ion ”se botează gerul”, adică temperaturile încep să crească. 
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PROIECT EDUCAȚIONAL: ŞCOALĂ – FAMILIE – COMUNITATE! 

 
PROF. TRĂENIȚA BUHASCHI 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ”ȘTEFAN CEL MARE” DOROHOI 
 
TITLUL PROIECTULUI: "CU VOI ALĂTURI NIMIC NU POATE DA GREŞ!" 
TIPUL PROIECTULUI: INTERINSTITUŢIONAL LOCAL 
SCOPUL PROIECTULUI:  
 Comunicarea cu părinţii şi autorităţile locale în vederea reducerii abandonului şcolar, a delicvenţei 

juvenile, a comportamentelor marginale, formarea la elevi a unor deprinderi de comportare care să 
întărească siguranţa persoanei. 

Participarea activă alături de şcoală a familiei şi autorităţilor locale în educarea copiilor prin 
implicarea acestora (părinţi, Poliţie, Primăria, Biserică )în activităţi şcolare şi extraşcolare.  

 
ARGUMENT: 
 Colaborarea dintre familie şi şcoală este un factor esenţial în procesul de educare a şcolarilor. Numai 

împreună putem reuşi să dăm societăţii un cetăţean pregătit, gata să înfrunte problemele inerente ce apar, 
capabil să relaţioneze, să se integreze în colectivitate, să facă faţă cerinţelor acesteia. 

 Indiferent de mediul economic, etnic sau cultural al familiei, când părinţii sunt parteneri în educaţia 
copiilor lor, rezultatele determină performanţa elevilor, o mai bună frecventare a şcolii, scăderea 
fenomenului delincvenţei.  

 Şcoala trebuie să-i încurajeze pe părinţi să le devină parteneri, să poată lua împreună decizii cu privire 
la educaţia copiilor. 

 Acest parteneriat încurajează familia să stabilească ţelurile de atins pentru copiii lor iar şcoala să 
stabilească obiectivele pentru obţinerea succesului şcolar. 

 Parteneriatul se constituie ca un sistem de obligaţii reciproce în cooperarea autorităţilor locale cu 
şcoala şi implică colaborarea acestora în activităţile şcolare, nu numai sub aspect economic, respectiv de a 
participa, susţine şi evalua eforturile şi acţiunile financiare ale şcolii, ci şi sub aspect educaţional-cultural. 

 
OBIECTIVELE PROIECTULUI: 
a) privind colaborarea dintre şcoală şi familie: 
• implicarea în cunoaşterea politicilor promovate de şcoală (alegerea opţionalelor, managementul 

clasei, programe şcolare, standarde de performanţă);  
• cunoaşterea tehnicilor de abordare a unor discipline şi modul de intervenţie în pregătirea temelor, 

în dobândirea deprinderilor intelectuale; 
• conştientizarea progresului sau eşecului copilului, a schimbărilor survenite în evoluţia lui, nevoile, 

încrederea în forţele proprii; 
• organizarea activităţii extraşcolare, a timpului liber;  
b)privind colaborarea dintre şcoală şi Primăria Dorohoi: 
• implicarea Primăriei în asigurarea condițiilor optime pentru desfășurarea activităților scolare; 
• încurajarea şi stimularea performanţelor şcolare prin acordarea unor premii la concursuri;  
c)privind colaborarea dintre şcoală şi Poliţie: 
• găsirea şi adoptarea unor strategii specifice de schimbare şi eliminare a comportamentului agresiv 

al elevilor; 
• eliminarea violenţei în rândul elevilor ; 
• participarea alături de şcoală la educarea elevilor in spiritul toleranţei;  
• însuşirea unor reguli de traversare corectă pentru o bună siguranţă într-un trafic aglomerat;  
d)privind colaborarea dintre şcoală şi Biserică: 
• sensibilizarea privind valorile morale si religioase în ceea ce priveşte violenţa  
 verbală şi gestuală, a modului de acceptare a persoanelor cu dizabilităţi;  
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• organizarea şi susţinerea unor activităţi în care să se explice elevilor semnificaţia sărbătorilor 
creştine (CRĂCIUNUL, PAŞTELE); 

e)privind colaborarea dintre şcoală şi Casa de cultură Dorohoi: 
• dezvoltarea unei oferte educaţionale „ŞCOALA ALTFEL” pentru timpul liber al elevilor; 
• dezvoltarea respectului faţă de cuvântul tipărit şi al simţului artistic prin susţinerea unor activităţi 

extraşcolare, cultural-artistice în timpul liber al elevilor; sfârşit de săptămână, vacanţe (cerc literar, cerc de 
pictură, teatru); 

• dobândirea unor deprinderi de mişcare ritmică prin participarea la cursuri de dans ; 
f)privind colaborarea dintre şcoală şi Asociaţia ”Clara” 
sensibilizarea copiilor faţă de persoanele cu probleme sociale; 
 
DURATA: octombrie 2020– iunie 2021 ( posibilitatea de prelungire în anul şcolar următor cu acordul 

partenerilor de proiect) 
 COORDONATOR DE PROIECT: 
 Prof.Buhaschi Trăenița 
PARTENERI IMPLICAŢI ÎN PROIECT: 
• PRIMĂRIA DOROHOI  
• POLIŢIA  
• PAROHIA SF.NICOLAE ȘI SF.ILIE 
• CASA DE CULTURĂ DOROHOI 
• CONSILIUL REPREZENTATIV AL PĂRINŢILOR 
• Asociaţia CLARA 
GRUPUL ŢINTĂ: 
• Elevii claselor: cl.preg.-VIII 
• Cadrele didactice 
• Părinţii elevilor  
• Reprezentanţi ai autorităţilor locale; 
MODALITĂŢI DE REALIZARE A OBIECTIVELOR: 
• Popularizarea evenimentelor din cadrul calendarului propus; 
• Organizarea de: activităţi practice şi aplicaţii pe teme specifice( ”Toamna”,”Sărbătorile de iarnă” 

etc) ,atât în întâlniri față în față cât și online;  
• Întâlniri cu reprezentanţii comunităţii locale(online);  
• Expoziţii virtuale de desene; 
• Publicare materiale pe site-ul dorohoinews.  
MODALITĂŢI DE EVALUARE: 
• Portofolii online;  
• Albume foto, creaţii literare şi plastice;  
• Publicaţii în ziare locale ;  
• Acordarea unor diplome pentru lucrările, desenele realizate în cadrul concursurilor; 
• Expoziţii tematice. 
DISEMINAREA: 
• Portofoliul proiectului va fi prezentat, periodic, partenerilor de proiect prin panouri, afişe care să 

ilustreze activităţile desfăşurate sau online;  
• Prezentarea cu diferite ocazii a rezultatelor proiectului "CU VOI ALĂTURI NIMIC NU POATE 

DA GREŞ" realizat în PowerPoint. 
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PRINCIPIILE CARE STAU LA BAZA ACTIVITĂȚILOR PARENTALE 

 
PROFESOR CONSILIER ȘCOLAR BURSUCANU IRINA 

CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI ASISTENȚA EDUCAȚIONALA 
BACAU 

 
Calitatea procesului instructiv-educativ depinde de gradul în care școala și familia colaborează, 

comunică și cooperează. Indiferent de modalitățile de intervenție, fiecare dintre instituțiile implicate în actul 
educațional aderă la același set de principii atunci când vine vorba de lucrul cu părinții:  

- este esențial ca părinții să dețină un rol activ în educația copiilor lor, astfel, ceea ce contează nu este 
nivelul lor de pregătire, veniturile pe care le obțin, etnia sau mediul social din care provin ci, în primul rând 
importanța pe care o acordă educației copiilor lor;  

- ceea ce contează cu adevărat este copilul, potențialul și reușitele sale;  
- nu există copil dificil, ci doar situații dificile.  
Premisele care stau la baza activităților cu părinții sunt aceleași care se întâlnesc în oricare din 

activitățile specifice învățării adulților: valoarea experiențelor, potențialul de dezvoltare și motivația 
părinților de a participa. Astfel, pentru atingerea obiectivelor propuse trebuie pus accentul pe:  

- implicare și participare  
- acțiune reflectata  
- valorificarea experiențelor anterioare  
- dezvoltare personală.  
Nici un părinte nu apreciază comentariile și remarcile critice la adresa comportamentului copilului 

lor, și, cu atât mai mult laudele la adresa altor copii; și, la rândul lor, copiii, nu sunt foarte fericiți atunci 
când li se spune că alții sunt mai buni, mai cuminți, mai politicoși, mai bine crescuți... și așa mai departe.  

Ședințele cu părinții și, în general întâlnirile cu părinții, mai mult sau mai puțin formale trebuie să se 
rezume la aspecte care îi privesc pe toți: aspecte de natură organizatorică sau administrativă, informații cu 
privire la organizarea anului școlar, luarea unor decizii cu privire la alegerea unui anumite discipline 
opționale, modul de desfășurare al unui examen. În nici un caz nu sunt întâlniri de admonestare în grup 
pentru problemele create de copiii lor.  

Ședințele cu părinții trebuie văzute ca pe o oportunitate pentru a dezvolta parteneriatul dintre părinți 
și școală, iar părinții trebuie transformați într-un partener real în procesul de îmbunătățire și/sau de corectare 
a situației școlare a copilului.  

Părinții nu sunt niște elevi care trebuie să asimileze cunoștințe și să își dezvolte competențe conform 
programei școlare, ci adulți responsabili de bunăstarea propriilor lor copii.  

Discuțiile referitoare la comportamentul negativ/indezirabil al copilului sau cele referitoare la 
carențele școlare trebuie avute numai cu cei direct interesați. Din păcate, dată fiind greutatea cu care părinții 
ajung la școală sau răspund la solicitarea cadrelor didactice de a veni la anumite întâlniri punctuale, de cele 
mai multe ori, ședințele cu părinții sunt folosite pentru a transmite toate informațiile punctuale pentru 
fiecare elev (note, absențe etc.). Din experiență, cadrele didactice știu că aceasta nu este o soluție. Chiar 
dacă părintele se simte rușinat și expus în fața altor părinți (membrii ai comunității, totodată), asta nu 
însemnă ca va acționa neapărat în direcția corectării comportamentului care a generat comentariul negativ 
din partea cadrului didactic. 

Pentru ca părinţilor să le fie încurajat comportamentul de implicare în programele de instruire a 
adulţilor este necesar ca aceştia să perceapă beneficiile acestor întâlniri şi să se simtă confortabil emoţional 
la aceste întruniri. Dacă părintele este „chemat” la şcoală doar atunci când copilul are probleme de 
indisciplină, atunci părintele va asocia şcoala cu ceva negativ, ameninţător la adresa rolului de părinte. 
Similar, dacă părintele este criticat, judecat, apostrofat în şcoală, atunci va avea tendinţa de a evita şcoala, 
deoarece îi creează un disconfort emoţional care nu îl ajută să rezolve problema de comportament a 
copilului.  

Atunci când lucrează cu părinții, cadrul didactic trebuie să facă apel la un pachet de competențe și 
abilități.  
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Pentru o cât mai eficientă interacțiune cu părinții și familia, cadrul didactic trebuie:  
•  Să fie capabil să lucreze în echipă şi să cunoască tehnici de formare a echipei şi de dinamică de 

grup;  
• Să fie capabil să lucreze în echipe pluridisciplinare, cu o largă varietate de sarcini;  
• Să cunoască alte profesii, terminologia profesională şi etica acestora;  
• Să fie capabil să colaboreze cu părinţii şi familia;  
• Să fie capabil să utilizeze metodele de colaborare interdisciplinară;  
• Să fie capabil să comunice pe mai multe nivele şi să cunoască mai multe instrumente de 

comunicare;  
• Să cunoască mai multe metode de gestionare a conflictelor şi să fie capabil să le utilizeze;  
• Să fie capabil să analizeze problemele şi situaţiile „ciudate” pe baza experienţei şi a cunoaşterii 

dovedite a unor probleme diferite legate de psihologie şi sociologie;  
• Să fie capabil să îndrume şi să consilieze, incluzând cunoştinţele privind utilizarea mai multor 

tehnici de consiliere;  
• Să cunoască foarte bine background-ul etno-cultural al părinților. 
Astfel, formarea ar trebui să fie concepută şi livrată astfel încât să ne asigurăm că participanţii au un 

sentiment de securitate şi încredere, astfel încât să se poată implica în procese ale învăţării complexe şi, 
uneori, cu caracter destabilizator. Formatorul trebuie să creeze întâi o bună atmosferă prin intermediul 
exerciţiilor şi jocurilor. Acestea creează o bază ideală pentru exploararea practică a temelor ce vor urma. 

Atunci când participanţii sunt implicați într-un proces de învăţare experienţială, nu trebuie început cu 
un discurs teoretic sau cu o introducere în tema subiectului. În loc de aceasta, trebuie folosită o abordare 
care să îi plaseze pe participanţii la curs într-o situaţie practică sau un joc legat de aspectul teoretic care este 
dorit a fi prelucrat. Astfel, cel care învaţă trebuie să fie pregătit să-şi părăsească „zona de confort” în 
termenii conceptelor şi practicilor acceptate anterior şi să fie de acord să pună sub semnul întrebării felul 
în care fac anumite lucruri cu scopul de a prelua noi concepte şi noi modalităţi de a asimila un subiect. 

Dacă modelul tradiţional al învăţării se bazează pe transferul de informaţie, cel experienţial pune 
persoana în situaţia de a experimenta ceva, atât practic, cât şi fizic, înainte de a elabora teorii subiacente. 
Oamenii învaţă integrând conceptele în practicile existente. Utilizând abordarea experienţială, formabilii 
adaptează noile informaţii la cunoştințele prezente. Când îi formăm pe ceilalţi folosind modelul experienţial 
de învăţare, asigurăm un mai mare succes şi sustenabilitate procesului de formare. Formabilii sunt încurajaţi 
să-şi elaboreze propriile concepte teoretice bazate pe ceea ce tocmai au experimentat. 

Ciclul învățării presupune patru stadii distincte:  
1. PRACTICA - Experiența concretă. Învățarea începe cu experiența concretă de tipul “aici și 

acum”. Aceasta poate corespunde sau poate fi în contradicție cu abordările existente. Practic, participanţii 
vor trece prin experienţa unei activităţi care să ilustreze tema de formare aleasă.  

2. ANALIZA - Observație și reflectare. Experiența este susținută cu informații, date și impresii 
generate de aceasta. Participanții primesc și oferă feedback astfel încât să se concentreze asupra 
dificultăţilor pe care le-au întâmpinat şi să reflecteze asupra lor.  

3. SINTEZA - Conceptualizare și generalizare. Urmează etapa în care informațiile, acumulate în 
etapele anterioare, sunt analizate în vederea conceptualizării și internalizării a ceea ce a fost învățat și 
prelucrat în urma experienței.  

4. APLICAREA - Experimentare activă. Etapa finală a presupune deja modificări la nivel de 
comportament. La acest nivel se experimentează și se testează noile cunoștințe și/sau abilități dobândite în 
contexte noi pentru a vedea cum se aplică în practică și sunt aplicate strategiile îmbunătăţite pentru a 
experimenta comportamente noi şi mai eficiente.  

Acest ciclu poate fi reprodus de mai multe ori, de fiecare dată pentru a aduce îmbunătăţiri. 
Participanții la procesul de învățare au drept de proprietate asupra procesului şi pot folosi aceste instrumente 
în orice situaţii. Folosind abordarea învăţării experienţiale, participanţii vor realiza că nu exista un mod bun 
sau rău – prin descoperire şi explorare, făcând greşeli şi trăgând anumite concluzii, acesta este procesul prin 
care ajungem să învăţăm. 
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VALORIFICAREA ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE ÎN PRACTICA 
EDUCAŢIONALĂ 

 
 PROF. BUSUIOC CRĂIȚA 

 ȘCOALA GIMNAZIALĂ RĂDEȘTI 
 
 Activităţile extraşcolare cer o bună pregătire metodologică din partea profesorilor dar și implicarea 

părințtilor. Este necesar să se creeze o atmosferă deosebit de favorabilă pentru instruire şi educaţie, să se 
ofere posibilitatea de completare şi de aprofundare a cunoştinţelor şi abilităţilor obţinute la lecţii, să fie 
create condiţii de formare a personalităţii în spiritul culturii naţionale. Este necesar să se îmbine în mod util 
şi plăcut timpul în afara orarului şcolar al elevilor, odihna activă să fie marcată de certitudinea utilităţii 
organizării plăcute a timpului liber într-un mediu sărbătoresc .Părinții participă alături de elevi în activități 
de voluntariat, de recreere, de desfășurăre a unor proiecte educaționale.Cele mai atractive și mai dorite sunt 
acivitățile extrașcolare care au loc in preajma Sîrbătorilor de Iarnă. 

Pedagogul C. Cucoș consideră că, între activitatea desfăşurată de către elevi în cadrul lecţiilor şi 
activitatea desfăşurată de ei în afara clasei şi a şcolii, există deosebiri din punct de vedere al conţinutului şi 
al formelor de organizare: 

 1. Activitatea în afara clasei şi extraşcolară are un conţinut deosebit de activitatea în cadrul lecţiilor. 
Desfăşurarea activităţilor în afara clasei au conţinut flexibil şi foarte variat, cuprinzând cunoştinţe din 
domeniul artei, ştiinţei, tehnicii, sportului. Totuşi nici conţinutul acestor activităţi nu se stabileşte în mod 
întâmplător, ci pe baza anumitor principii. 

 2. Încadrarea elevilor în diferite forme ale activităţii în afara clasei şi extraşcolare se face pe baza 
liberei alegeri, sub îndrumarea cadrelor didactice,dar ajutați si de părinți, care îi pot sugera fiecărui copil ce 
formă de activitate este mai potrivită pentru interesele şi înclinaţiile lui. 

 3. Durata activităţilor în afara clasei şi extraşcolare variază. O lecţie are durata fixă de 45 de minute, 
iar activitățile în afara clasei sau extraşcolare durează de la o jumătate de oră până la două ore. 

. 4. Verificarea, aprecierea şi evidenţa rezultatelor activităţii în afara clasei şi extraşcolare au forme 
specifice. Verificarea are caracter practic. Spre deosebire de aprecierea făcută în cadrul orelor prin 
intermediul notelor, ceea ce a făcut elevul în afara orelor de clasă se concretizează prin intermediul 
calificativelor slab, bine, foarte bine. 

 5. Activitatea în afara clasei şi extraşcolară este propice pentru manifestarea spiritului de 
independenţă, a iniţiativei elevilor, a gradului de implicare și determinare. 

6. O altă particularitate a activităţii extraşcolare o constituie legătura ei cu practica. Aplicarea 
cunoştinţelor în cadrul activităţilor extraşcolare are şi valoarea unui exerciţiu de dezvoltare a aptitudinilor 
elevilor. Întreaga activitate în afara clasei are conţinut variat, determinat de interesele cognitive ale elevilor 
şi de dorinţele lor. Cercetările recente din domeniul psihopedagogiei arată că utilizarea povestirilor ca 
metode de învățare dezvoltă imaginația copiilor. Metodele și tehnicile moderne, activ-participative, 
capabile să mobilizeze energiile elevilor, să le capteze atenția, care-i îndeamnă să-și pună în joc imaginația, 
înțelegerea, memoria, abilitățile artistice sunt extrem de potrivite în educarea copilului pentru problemele 
ridicate de societatea contemporană. Aceste metode sunt utile, pentru că dezvoltă competențele cognitive; 
sprijină și extind viața socială a elevului; dezvoltă gândirea creatoare individuală și de grup; facilitează 
comunicarea conținutului prin proiectarea în lucrările plastice a propriilor trăiri și sentimente; conduc la 
apariția unor raporturi noi de cunoaștere și autocunoaștere; ajută la educarea inteligenței emoționale a 
copilului și elevului, a empatiei ca fenomen psihic de retrăire a stărilor, gândurilor și acțiunilor celuilalt. 

 Prin urmare, elevii trebuie ajutați să participe la activitățile educative, să se implice afectiv, cu plăcere 
și bucurie spontană în ceea ce fac. De aceea, un rol important în dezvoltarea aptitudinilor artistice ale 
copiilor au ilustrarea poveștilor, miturilor, basmelor și poeziilor prin aplicarea metodelor, procedeelor și 
tehnicilor artistico-plastice. Părintele este cel care continuă, dirijează și ajută la formarea unor astfel de 
abilități.  

În concluzie, putem menționa că activităţile extraşcolare generează relaţii de prietenie şi ajutor 
reciproc între elevi, educă simţul responsabilităţii şi o atitudine justă faţă de scopurile urmărite. Important 
este ca elevii să fie antrenaţi nu numai în desfăşurarea unor asemenea activităţi, ci şi în iniţierea şi 

201



organizarea lor. Valorificarea activităţilor extraşcolare în practica educaţională ar trebui să se producă 
sistematic şi cu mai multă eficienţă, pentru dezvoltarea armonioasă a elevilor. 
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CÂND COPILUL ESTE IUBIT… 

 
BUTA DORICA 

 
Motto: 
„Dumnezeu nu ne-a lăsat pe pământ spre a nu ne baga în seamă, ci pentru a ne înţelege cât mai 

bine.” Peter de Vries 
 
Personalitatea?! 
Ce este personalitatea? 
 
 Lingvistic este parte semantică din aceeaşi familie lexicală cu noţiunea – cuvânt ”persoană”. Să 

analizăm, acum, dacă sfera de înţeles a celor două noțiuni are părţi comune. 
Deci: persoana înseamnă individul uman concret intrat în relaţie cu semenii. De ce intră individul în 

nevoia de persoană? Aparent, nevoile primare alcătuiesc „izvorul de trebuinţă”. Depăşind aria de cuprindere 
a biologicului şi intrând în cuprinderea psihologiei, a filozofiei, a spiritualităţii, omul are în el nevoia de 
acceptare, de afirmare și de implinire. De fapt, individul parcurge lungul drum spre el însuşi devenind 
persoană, întregindu-se ca OM. Din această devenire se desprinde o construcţie teoretică elaborată de 
psihologie în scopul înţelegerii şi explicării modalităţilor de fiinţare şi funcţionare ce caracterizează 
organismul psihofiziologic pe care îl numim persoană umană. Această construcţie teoretică este 
PERSONALITATEA. 

 Norbert Sillamy definea personalitatea ca „element stabil al conduitei unei persoane, ceea ce o 
caracterizează şi o diferenţiază de altă persoană”. 

 G.W. Allport în lucrarea „Structura şi dezvoltarea personalităţii definea personalitatea ca o 
organizarea dinamică în cadrul individului a acelor sisteme psihofizice care determină gândirea şi 
comportamentul său caracteristic. 

 Deci, fiecare persoană are particularităţile sale intelectuale, afective şi cognitive, iar particularităţile 
individuale, organizate în ansamblul lor, îi determină personalitatea. 

 Sigmund Freud considera că trăsăturile fundamentale ale personalităţii se conturează foarte devreme, 
probabil în primii cinci ani de viaţă. 

 Dezvoltarea armonioasă a personalităţii este marea provocare a educaţiei. În acumularea de 
informaţii, în formarea de deprinderi, apoi de competenţe, în formarea atitudinilor, de fapt în toată formarea, 
se formează personalitatea, se completează şi se valorizează unicitatea fiecărei persoane. 

 Armonia în acest proces al devenirii consider că porneşte din echilibru, din înţeleapta măsură. Atât 
timp cât copilaria este sub semnul evoluţiei de debut, sub marca lipsei de experienţă care formează prudențe, 
sub impulsul puternic al bunului plac, mai bine zis al plăcerii, este grea misiunea de a forma şi de a ţine 
totul în echilibru, în măsură. E foarte dificil de reuşit în această direcţie de evoluţie, căci în toate nevoile 
lui, copilul are trebuințe şi de acceptare, de înţelegere, de recunoaştere, de valorizare, dar prioritară este 
nevoia de a fi iubit. 

 Vom porni de la această mare nevoie; nevoia de iubire. În primul rând să dăm forme clare ale acestei 
iubiri: acceptare, înţelegere, protecţie, disciplinare, control, dăruire, responsabilizare... Apoi, să precizăm 
că la această frumoasă formă de iubire nu se poate ajunge decât prin simplitate. Simplitatea impune la 
rândul ei onestitate, asumare, încredere, congruenţă. De fapt, copilul este „cantonat” în simplitate, starea 
pornind din congruenţa manifestărilor sale. Efortul la acest mod de abordare a problemelor aparţine 
adultului ce realizează actul educaţiei, deoarece el este cel ce şi-a diminuat autenticitatea, fapt derivat din 
rolurile sociale jucate şi dintr-o mai puţin inspirată adaptare la cerinţele şi nevoile adultului. 

 Ca o soluţie sigură ce aduce la dezvoltarea personalităţii armonioase, integrale, consider că este 
educaţia prin iubire necondiţionată. În primul rând iubirea oferă canal comun şi sigur de comunicare. Ea 
asigură indicele de comfort care, la rândul lui, conferă starea de protecţie şi siguranţă. Aceaste stări 
emoţionale crează cadrul optim de implicare şi afirmare. În acelaşi timp iubirea necondiţionată asigură 
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energia emoţională necesară trecerii de la trebuinţele primare la cele superioare, asigură condiţii pentru 
evoluţia către o demnitate personală necesară vieţii împlinite. 

Dacă îi vom iubi necondiţionat, vor avea o părere mai bună despre ei şi se vor simţi bine în pielea lor. 
Atunci vor fi capabili să îşi stăpânească neliniştile şi pe parcurs şi comportamentul, pe măsură ce vor deveni 
adulţi. 

 Dacă îi vom iubi doar când vor corespunde exigenţelor noastre sau aşteptărilor noastre, se vor simţi 
incapabili. Vor considera că este inutil să se mai străduiască, pentru că niciodată nu vor fi stăpâni pe ei şi 
vor dobândi un permanent handicap în dezvoltarea lor emoţională şi comportamentală. 

 A fi educator nu înseamnă a avea un control asupra comportamentului, ci este responsabilitatea și 
șansa de a ajuta copilul în vederea răspunderii pentru comportamentul personal. Din pricina acestui scop 
pe termen lung al educației reacția educatorului la comportamentele educatului va afecta părerea personală 
a copilului, relațiile sale, cât și stabilitatea sa sufletească. Educatorul trebuie să anticipeze evenimente nu 
doar să reacționeze. 

 Educația bazată pe reacții în raport cu anumite comportamente nu reușește să țină seama de 
importanța și potențialul întregii personalități a copilului. În această muncă de devenire trebuie să se țină 
cont de trecutul, prezentul și viitorul vieții copilului. 

 În familii, mulți, poate chiar majoritatea părinților își îndeplinesc ”misiunea” de părinte, respectiv 
rezolvă nevoile copiilor lor prin două metode: metoda educației prin reacție și metoda proactivă la nivelul 
educației. Dacă educația prin reacție urmărește în special ceea ce fac copiii, educația proactivă urmărește 
în special ceea ce au nevoie copiii. Dacă prima variantă presupune o educație care are la bază un sistem de 
pedepse, metoda proactivă anticipează și încearcă să satisfacă nevoile elementare ale copilului, fiind o 
metodă pozitivă. 

 Nevoile esențiale ale copilului nu se modifică. Privind actul educațional ca pe un proces evolutiv al 
copilului se poate afirma argumentat că factorii ce ”însoțesc” educația se modifică: contextul, factorii 
externi și modalitatea de exprimare în funcție de societatea respectivă. Adesea, societatea pare că face front 
comun împotriva a ceea ce se urmărește prin educație (prin lipsa de repere valorice, comportament social, 
conținuturi promovate de mass-media). În tot acest tulbure context trebuie reținut cel mai valoros adevăr: 
nevoile fundamentale ale copiilor rămân mereu aceleași.  

Cea mai importantă nevoie constă în faptul că ei vor să se simtă iubiți. Majoritatea părinților își iubesc 
copiii, dar nu toți își exprimă afecțiunea astfel încât să fie înțeleși sau să satisfacă întru totul nevoile 
copilului. Când sistemul educațional corespunde suficient valorilor familiei, părinții pot fi adesea ceva mai 
puțin eficienți în educație, având în vedere că altcineva le va prelua din misiune. În această situație 
așteptările proiectate pe sistemul educațional vor fi mari, exigente, educatorul devenind un alt ”membru al 
familiei”, ”prezența” lui resimțindu-se în personalitatea copilului, în întregul de atitudini și comportamente 
ale acestuia. 

Să prezentăm succint doar câțiva dintre factorii ce ”acompaniază” educația, determinând procese de 
reorientare și de schimbare în actul devenirii: 

a) Nevoile copiilor nu mai sunt, în general, prioritare. 
b) Școlile se confruntă cu schimbări conceptuale și de strategie care le face uneori nesigur demersul, 

limitându-le și uneori subminându-le intervenția. 
c) Violența tinde să devină parte a cotidianului. 
d) Cei din publicitate exploatează slăbiciunile și dorințele arzătoare ale celor cărora experiența de 

viață limitată îi face ușor de manipulat. 
e) Maltratarea copiilor rămâne o mare nenorocire a societății acestui început de secol. 
În această societate plină de provocări, de rețete ”magice” ale devenirii care au ca efect în timp, 

dezechilibrul emoțional, subcapacitarea viitorilor maturi, am putea ține cont de câteva repere ce pot 
constitui chiar pietre de temelie ale unei educații eficiente: 

• Satisfacerea nevoilor emoționale și de iubire ale copilului; 
• Asigurarea unei pregătiri pline de iubire, dar și formarea unei discipline a copilului; 
• Asigurarea unei protecții fizice și emoționale pentru copil; 
• Explicarea și exemplificarea controlului mâniei pentru copil. 
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Obiectivul absolut este educarea copiilor în așa fel, încât să fie pregătiți să ducă o existență 
responsabilă, fericită și plină de reușite. Copiii au nevoie să fie conduși, să li se explice dinainte niște lucruri 
și să fie formați în această direcție, nu doar, să se reacționeze în raport cu comportamentul lor. Oferindu-le 
copiilor ce au cu adevărat nevoie în cele patru direcții enumerate mai sus, treptat li se poate da mână liberă, 
bazându-ne pe o încredere justificată în competențele lor de a lua hotărâri înțelepte și pot fi actori principali 
în formarea traseului unei vieți împlinite, productive. 

Maturii implicați în educația copiilor trebuie să fie foarte atenți pentru a diminua, a minimiza 
discrepanța între ceea ce presupun că fac copiii și ceea ce fac ei cu adevărat. 

Ținând cont de situațiile nedorite și distructive, de numărul tot mai mare de factori negativi și 
dăunători care pot influența copiii, ”ispitele” tot mai bine ambalate în culori pașnice, prieteniile tot mai 
slabe emoțional și fără scopuri constructive comune, maturii implicați în educația copiilor trebuie să se 
simtă ca într-o stare de război, căci chiar așa stau lucrurile. 

În educație, fie că se lucrează cu un copil de 5 – 6 ani sau de 14 – 15 ani, actul transformării trebuie 
făcut pentru momentul în care el, Copilul, va fi pe picioarele lui. Trebuie pregătiți să-și asume răspunderea 
de a trăi în lumea adulților. Procesul ce duce la momentul dobândirii independenței viitorului adult are un 
ritm tot mai încet, uneori cu prelungiri a duratei, cu implicări emoționale, fizice și financiare. Într-un mediu 
adesea amenințător și confuz, trebuie mult echilibru la formator, ca cel format să ia drept reper valoric 
echilibrul ce l-a făcut să se simtă în siguranță, iubirea care l-a făcut să se simtă acceptat și protejat, 
deschiderea de opțiuni care l-a făcut să devină flexibil, adaptabil, pozitiv ca atitudine. 

În educația copiilor trebuie să evităm determinarea pozitivă excesivă (adică introducerea unui element 
pozitiv în mediul copilului respectiv), determinarea negativă (adică, retragerea unui posibil element pozitiv 
din mediul copilului), precum și folosirea pedepsei (adică introducerea unui element negativ în mediul 
copilului). Trebuie evitate aceste modalități de evaluare, deoarece ele sunt tehnici de manifestare a 
comportamentului copilului ceea ce duce la formarea unui caracter slab, a unei personalități ce nu va suține 
o viață împlinită, bogată interior. 

Psihologii specialiști în comportament și sociologii de bună credință au susținut că părinții prea 
îngăduitori au contribuit la o anticultură care refuză orice formă de instituție oficială. Acest punct de vedere 
a fost în mare măsură acceptat, iar filozofia disciplinei prin modificarea comportamentului a câștigat teren. 
Stilul didactic laissez-faire nu-și găsește rezonanță pozitivă în viitorul copiilor, viața demonstrând că 
educația necesită condiționare, regulă, disciplinare. Evoluția, în desprinderea de la nevoie și țintirea spre 
ideal necesită disciplinare (prioritar emoțională, deci, interiorizarea disciplinării) ceea ce duce în timp la 
reușită, la satisfacția de a trăi. 

Copilul este sub imperiul plăcerii, trebuințele lui fiind pe scurt rezumate prin ”Așa vreau!”, ”Așa îmi 
place!”. Acest lucru îl situează pe el în centrul universului (universul său, universul lui relațional) și-l 
regăsim în ”Așa vreau Eu!”, ”Așa îmi place mie!”. Ori o personalitate dezvoltată armonios te face parte 
integrantă dintr-un Tot armonios. Acest drum al schimbării este un drum anevoios, chiar dureros (fiind 
aparent un drum al renunțării la plăcere) și face din educator un echilibrist între ”trebuie” și ”poți”. Educația 
prin iubire ușurează considerabil această transformare, iubirea devenind în timp o stare personală ce va 
alimenta conștientizarea necesității asumării, responsabilizrea, împlinirea. 

A iubi înseamnă a fi dispus să-ți asumi riscuri pentru a-ți ajuta copiii să-și dezvolte standardele și 
comportamentele cu care te mândrești atât tu cât și ei. Aceasta este esența unei bune păreri despre sine. Fără 
capacitatea de a distinge binele de rău, părerea copilului despre sine este în mare primejdie. Să iubești 
înseamnă să fii dispus să stabilești anumite limite care ar putea supăra sau dezamăgi copilul în momentul 
de față, dar care l-ar putea ajuta să se dezvolte la un nivel mai înalt în privința moralei care-l va însoți de-a 
lungul vârstei adulte. Copilul nu se va simți iubit pur și simplu pentru că părintele încearcă să îi corecteze 
comportamentul (așa cum susține behaviorismul), ci el se va simți iubit dacă este înțeles, acceptat cu 
limitele sale și ajutat să îndeplinească el singur saltul de transformare. Acest complex de atitudini îi va da 
putere interioară și o bună imagine de sine. 

Maturii care educă trebuie să satisfacă nevoile emoționale ale copiilor dacă-și doresc ca acești copii 
să urmeze exemplul lor. Totuși copiii nu-și pot urma educatorii în călătoria spre crezuri și integritate morală 
decât dacă se vor identifica personal cu aceștia. Iar ei nu se pot identifica cu maturii ce-i educă dacă aceștia 
nu le satisfac aceste nevoi emoționale. 

De ce au nevoie copiii? 

205



Instituții specializate în studii despre dezvoltarea psihică a copiilor, în urma sondajelor aplicate și 
interpretate au identificat niște ”nevoi afective umane” esențiale pentru o dezvoltare sănătoasă. Ei au 
nevoie: 

• Să lege niște relații apropiate și durabile cu ceilalți; 
• Să fie conștienți de valoarea lor ca persoane; 
• Să-și dezvolte niște baze solide în privința unor alegeri bine cântărite; 
• Să-și exprime curiozitatea constructivă și un tip de comportament bazat pe exploatarea noului; 
• Să găsească diverse căi de a fi utili celorlalți; 
• Să creadă într-un viitor promițător. 
În urma cercetărilor făcute s-a tras concluzia că pentru a lua hotărâri înțelepte, tinerilor trebuie să li 

se dezvolte: 
• Valori solide care să asigure o bază în luarea deciziilor și în trecerea la fapte; 
• Competență la nivel social; 
• Implicare în privința pregătirii școlare; 
• O identitate pozitivă. 
Toate acestea presupun eforturi conjugate atât din partea copiilor și a părinților, cât și a educatorilor 

din exteriorul familiei. 
Ca educatori avem o imagine mentală și emoțională a ceea ce vrem pentru educații noștri, a felului în 

care dorim să reușească în viață. Aceasta e o misiune nobilă care nu trebuie redusă la controlul 
comportamentului, ci la oferirea afecțiunii active de care au nevoie, la manifestarea iubirii faptic ceea ce 
duce la oferirea de energie necesară pentru a se dezvolta. 

Copilul trebuie tratat cu afecțiune. Fără iubire necondiționată este aproape imposibil să fie înțeles 
comportamentul său, iar fără înțelegere copilul nu va simți acceptarea și nu va avea starea de partener, de 
implicat activ în propria-i devenire. Iubirea necondiționată pune pe primul loc nevoile copiilor. Doar iubirea 
necondiționată poate asigura ferirea copilului de crizele de mânie infantilă, de resentimente, de sentimentul 
de vinovăție, de depresii, de neliniști și de nesiguranță. 

E important când lucrăm cu copiii să nu uităm: 
• Sunt copii; 
• Se poartă ca niște copii; 
• În mare parte comportarea copilărească e nesuferită; 
• Dacă eu ca educator matur, îmi îndeplinesc rolul și îi iubesc în ciuda comportamentului lor infantil, 

vor fi capabili să se maturizeze și să renunțe la acest mod de a se purta; 
• Dacă îi iubesc doar când îmi fac pe plac (iubire condiționată) și îmi exprim iubirea față de ei doar 

în asemenea momente, nu se vor simți iubiți cu adevărat. În schimb, aceasta îi face să aibă un sentiment de 
nesiguranță, le voi distruge părerea bună despre sine și practic îi voi împiedica să ajungă să preia controlul 
asupra propriei persoane și să se maturizeze comportamental. 

De aceea comportamentul și dezvoltarea lor în acest sens intră și în atribuțiile mele, dar și ale lor. 
 Ideea unui rezervor emoţional este o modalitate metaforică de a descrie nevoile emoţionale ale 

copilului care trebuie satisfăcute prin iubire, înţelegere şi o disciplină blândă. „Nivelul” de plin al acestui 
izvor presupune două rezultate importante pentru evoluţia copilului: 

• determină starea emoţională a copilului, 
• afectează comportamentul acestuia, puterea de a fi pozitiv. 
Copii nu au capacitatea să iubească de la sine. Ei reflectă sau întorc iubirea care li se oferă. 
 Dacă li se oferă iubire condiţionată, s-ar putea să nu înveţe niciodată să ofere în schimb o iubire 

matură, necondiționată. 
 Dacă li se oferă iubire necondiţionată, ei învaţă s-o întoarcă tot ca pe o astfel de iubire. 
 Pentru toate acestea aş îndrăzni să ofer posibilităţi de realizare: 
• oferiţi-le elevilor dumneavoastră un model pozitiv de comportament; copiii învaţă multe dintre 

comportamentele şi atitudinile lor prin imitarea adulţilor. Astfel, prin asumarea responsabilităţii pentru 
propriile dumeavoastră sentimente, copiii vor învăţa la rândul lor un astfel de mod de a se raporta la ei 
înşişi; 

206



• ignoraţi manifestările unor sentimente inadecvate din partea lor; dacă acordaţi atenţie elevilor 
atunci când au un comportament agitat, de fapt îi recompensaţi prin atenţia dumneavoastră şi astfel creşteţi 
şansele ca aceste manifestări să reapară în viitor; 

• recompensaţi şi expresiile emoţionale adecvate. Cu cât acordaţi mai multă atenţie emoţiilor și 
comportamentelor adecvate ale elevilor dumneavoastră, cu atât sporesc șansele ca ele să reapară în viitor; 

• învătaţi-vă elevii să îşi modifice pretenţiile în preferinţă, amintiţi-le că nu există nici un motiv 
pentru care ei ar trebui să obţină tot ceea ce îşi doresc; 

• ajutaţi-i pe elevi să vadă situaţiile la dimensiunile lor reale, mai degrabă decât să le perceapă ca o 
catastrofă sau să le considere mai rele decât sunt în realitate; 

• ignoraţi atunci când elevul se văicăreşte şi acordaţi-i atenţie când vi se adresează cu o cerere 
potrivită. Dacă sunteţi receptivi la văicărerile copilului este ca si cum i-aţi transmite că această purtare îl va 
face să obţină ceea ce îşi doreşte; 

• încurajaţi-i şi lăudaţi-i pe elevi atunci când manifestă comportamente şi reacţii adecvate; nu trebuie 
să consideraţi că veţi ajunge să „răsfăţaţi” copilul doar fiindcă îl încurajaţi să se comporte adecvat; 

• nu îi criticaţi prea mult pe elevi pentru greşelile şi imperfecţiunile lor, acceptându-i indiferent de 
ceea ce fac, dar arătaţi-le atunci când se comportă nepotrivit, fără a critica copilul în sine. 

• încurajaţi-i pe elevi să ia propriile lor decizii şi să se accepte pe ei înșiși ca persoane, indiferent de 
rezultat; 

• nu le spuneţi elevilor că sunt în întregime buni sau răi, mai degrabă comentaţi în mod specific 
asupra comportamentelor bune sau rele; 

• încurajaţi elevii să îşi exprime temerile şi învățați-i să se raporteze adecvat la ele atunci când apar; 
• încurajaţi-vă elevii să îşi exprime dorinţele, sugerându-le că nu există niciodată garanţii că vor 

obţine ceea ce vor, mai ales dacă nu spun ce anume ar dori, recompensaţi-i pentru modul în care cer ceva 
şi nu încercaţi să le anticipaţi dorinţele; 

• lăsaţi elevii să îşi dea seama că ei sunt responsabili de orice sentimente trăiesc şi că nu sunt 
responsabili de sentimentele celorlalţi; nu învinovăţiţi elevii pentru modul în care vă simţiţi dumneavoastră; 

• oferiţi-le elevilor sugestii pentru modul în care şi-ar putea rezolva problemele de viaţă; puteţi chiar 
să le daţi probleme spre rezolvare, pentru a-şi exersa abilităţile nou dobândite; 

• puneţi în evidenţă avantajele amânării plăcerilor imediate în beneficiul câstigurilor de lungă 
durată; elevii sunt recunoscuţi drept vînători de plăceri rapide; 

• citiţi-le cărţi cu lucruri pozitive, pline de speranţă; 
• învăţaţi-vă elevii cum să îşi „aprindă” propria luminiţă spunându-şi lucruri încurajatoare, cum ar 

fi „am făcut o treabă bună” sau „îmi place când muncesc din greu” 
• încurajaţi-vă elevii să îşi asume uneori riscurile acceptabile, amintindu-le că „a face ceva e mai 

important decât a încerca să facă lucruri perfecte”  
• preveniţi-vă copii în legatură cu pericolul de a căuta mereu aprobarea şi iubirea celorlalţi, de a fi 

de dorit să obţină întotdeauna dragostea şi aprobarea celor din jur, acest lucru nu este necesar pentru a avea 
o viaţă împlinită şi fericită; 

• încurajaţi-vă elevii sa-și folosească imaginaţia şi creativitatea; 
• ajutaţi-i pe elevi să îşi dea seama de punctele lor „tari” scoţând în evidenţă toate lucrurile de care 

ei sunt capabili; 
• ajutaţi elevii să găsească un aspect pozitiv în orice lucru şi să accepte în mod realist şi partea 

negativă; 
• încurajaţi-vă elevii să îşi urmeze şi să îşi trăiască visele; 
• ajutaţi-vă elevii să găsească plăcere în cele mai mici lucruri, până şi în a privi un apus de soare, 

florile sau a asculta cântecul păsărilor, puteţi atinge acest scop manifestându-vă propria plăcere şi bucurie 
în faţa lor; 

• învăţaţi-vă elevii să se trateze pe ei înşişi cu consideraţie şi respect; 
• încurajaţi-vă elevi să se poarte faţă de ei înşişi aşa cum le-ar face plăcere să se poarte prietenii lor 

cu ei; 
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• ajutaţi-vă elevii să îşi depăşească temerile confruntându-se cu ele; încercaţi să nu le transmiteţi 
elevilor propriile dumneavoastră frici, griji sau anxietăţi, mai bine le păstraţi doar pentru dumneavoastră; 

• râdeţi împreună cu elevii dumneavoastră şi încurajaţi-i să râdă de ei înşişi, persoanele care se „iau 
prea în serios” îşi reduc fără îndoială plăcerea de a trăi; un bun simţ al umorului şi capacitatea de a vedea 
partea bună a lucrurilor sunt ingredientele esenţiale pentru a spori plăcerea din viaţa unei persoane; 

• încurajaţi-vă elevii să îşi asume responsabilitatea pentru erorile şi nereuşitele lor, fără să se simtă 
prea vinovaţi sau să se critice necruţător pe sine, ca persoane; 

• ajutaţi-vă elevii să se exprime, să își „aprindă” propria flacară, discutând cu ei despre cum ar putea 
să devină cât mai fericiți şi arătându-le că doar ei sunt responsabili de fericirea lor. 

 Ca realizare concretă la nivelul instituţiei, Şcoala cu clasele I-VIII „George Călinescu” Oneşti, am 
propus Inspectoratului Şcolar Judeţean Bacău un proiect educaţional, „Viitorul începe azi!” care va debuta 
în anul şcolar 2011-2012 la nivelul începutului de cicluri de învăţare, respectiv ciclul primar, clasa I, ciclul 
gimnazial clasa a V-a. Anexez proiectul ca aplicaţie practică a acestui demers teoretic. 
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SIMPOZION NAȚIONAL: "MAGIA SARBATORILOR DE IARNA!  

TRADIȚII ȘI OBICEIURI"  
IMPORTANȚA ACTIVITAȚILOR EDUCATIVE  

IN PARTENERIAT CU PARINȚII 
 

AUTOR: PROFESOR ÎNVAȚAMANT PREȘCOLAR – BUTE MIHAELA 
GRADINIȚA CU PROGRAM NORMAL SUCEVENI, JUDEȚUL GALAȚI 

 
 Relația școală-familie este des dezbătută, iar concluzia la care se ajunge, de fiecare dată, este despre 

cât de importantă și primordială este aceasta. Dezvoltarea optimă a copilului, în viitor adult și om al unei 
societăți, este garantată de o educație instituționalizată, cu implicare la cote maxime, atât a personalului 
didactic cât și a părinților și evident a subiectului educațional, al copilului. Eforturile și reușitele unui cadru 
didactic la clasă sunt în van, dacă acasă nu se continuă demersul didactic și familia nu îi oferă un cadru 
adecvat și o atmosferă propice învățatului, copilului.  

 Asigurarea bazei materiale nu este suficientă și nu acoperă toate necesitățile ca un copil să învețe. 
Familia trebuie să conștientizeze importanța ghidării și a importanței implicării acestora, în parcursul 
educațional al propriului copil. 

 Pentru a apropia mai mult părinții de școală, de cadrul didactic s-au conturat mai multe modalități, 
strategii, fie că ne referim la sedințele de consiliere a părinților, sau a implicării acestora în consiliile 
instituției de învățământ, fie susținem activități educative în parteneriat cu aceștia.  

 Activitățile educative în parteneriat cu părinții sunt avantajoase pentru toate părțile implicate. Este 
avantajos pentru părinte, căci poate vedea și cântări activitățile educative care se realizează în școală, poate 
vedea complexitatea acestora și cât de multă muncă implică procesul educațional. Părintele la rândul său 
poate învăța tehnici de bună practică, pe care să le folosească atunci când ajută copilul în activitățile școlare 
de acasă.  

Este avantajos pentru cadrul didactic, căci poate câștiga înțelegerea și simpatia unor părinți mai 
sceptici sau pretențioși și de altfel poate arăta, în mod indirect, cu ce probleme se confruntă cu unii dintre 
elevi și invers, cu privire la motive, atitudini, intenţii şi abilităţi. 

Și nu în ultimul rând, este avantajos pentru copil, căci acesta poate prinde mai multă încredere în el, 
se poate manifesta mai liber în cadrul acestor activități, având figurile părintești alături de el.  

 Această modalitate de implicare, efectivă, a părinților în procesul de învățământ are, după părerea 
mea, doar efecte pozitive și creează doar avantaje.  

 Lipsa unei planificări sau lipsa unei înțelegeri reciproce este una dintre marile bariere dintre relația 
școală-familie. Școala trebuie să fie cea care își deschide în primă instanță porțile, pentru a putea clădi o 
relație cu părinții. Este impetuos necesar ca părinții să poată alege dintr-o gamă largă de activități care să 
se plieze pe o serie de programe, preferinţe şi capacităţi diferite. În acest caz parteneriatele școlii cu părinții 
îmbracă forma relației formale. 

Aşa cum este şi firesc opiniile privind relaţia dintre şcoală şi familie sunt împărţite între cei mai puţin 
încrezători pentru care acest tip de relaţie nu este încă funcţională şi are puţine şanse să fie prea curând 
datorită regulilor, normelor, principiilor, criteriilor diferite dacă nu chiar opuse după care sunt organizate 
şi funcţionează cele două instanţe (Prrenoud, 2002) şi cei optimişti care aduc ca argumente rezultatele 
studiilor naţionale şi transnaţionale protrivit cărora colaborarea dintre familie şi şcoală a condus la creşterea 
performanţelor educaţioanele ale copiilor (PISA 2006).  

În România, preocupările privind relaţia dintre şcoală şi familie sunt relativ recente datorită în special 
contextului socio-economic şi politic. Învăţământul românesc a cunoscut o dezvoltarea cantitativă 
accelerată după cel de-al Doilea Război Mondial dar până la sfârşitul anilor ’90 acesta a fost organizat după 
cerinţele şi obiectivele unui regim totalitar în care dominante erau relaţiile de subordonare, de comandă. 
Relaţiile de cooperare, de colaborare nu erau agreate la nivelul nici unui sistem al societăţii şi cu atât mai 
puţin la nivelul sistemului de învăţământ care avea ca principal obiectiv “formarea omului nou”. Abia după 
schimbarea regimului şi trecerea la o societate democratică, s-a pus problema relaţiilor de cooperare, 
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colaborare dintre sistemul de învăţământ şi celelalte sisteme ale societăţii, dintre şcoală şi familie, 
comunitate. Concluzia studiilor realizate până în momentul de faţă este aceea că, în general părinţii din 
România acordă atenţie educaţiei copiilor lor şi se implică în viaţa şi activitatea şcolii dacă văd în acesta o 
soluţie pentru a-i sprijini să reuşească în viaţă (Ionescu, M; Negreanu, E., 2006; Miclea, 2007). 
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE ÎN PARTENERIAT CU 

PĂRINŢII 
 

PROF: BUTOI MIHAELA  
LICEUL DE ARTE ,,BALAȘA DOAMNA” TARGOVIȘTE 

 
 Educația este un proces foarte lung care pornește mai întâi în familie, continuându-se apoi în școală, 

fiind necesară implicarea ambelor părți pentru o dezvoltare armonioasă a copilului. Din acest motiv, pe de 
o parte școala trebuie să acorde o importanță deosebită participării și colaborării părinților în educația 
copiilor, precum și nevoia unei relații cordiale și strânse între părinți și profesori, iar pe de altă parte, părinții 
trebuie să fie dispuși să se implice alături de copiii lor în activitățile educative. 

 În activitățile mele la clasă cu elevii, am organizat diferite proiecte atractive, elevi/părinți, în care 
părinții s-au simțit ca făcând parte din acel proiect și din activitățile educaționale ale copiilor lor, fără a fi 
necesară o bază de cunoștințe specifice. 

Școala și familia au de împărțit diferite intrebări la care poate nu găsesc răspunsul, schimburi de 
informații și idei asupra educației, asupra școlii sau a propriilor copii. Aceasta ajută la luarea unor decizii, 
la stabilirea unor reguli și aplicarea unor măsuri care să ducă la o îmbunătățire a procesului educativ. 

 Punctul comun între profesori și părinți, evident sunt copiii. Din acest motiv este necesar ca școala 
să fie înțeleasă în totalitate: ca formatoare de persoane sociabile, culte, active și participative în societate. 
Cheia pentru a putea ajunge în acest punct de întâlnire între profesori și părinți este cea în care aceștia 
trebuie să ajungă să vadă cât de important este ca familia să participe la educația școlară a copiilor lor, fără 
această colaborare, vazându-se afectată într-o formă acută, dezvoltarea copilului.  

 Școala trebuie să le stârnească părinților interesul în cunoașterea Proiectelor Educative ale școlii 
pentru a putea înțelege valorile care se doresc a fi promulgate și cum se duc la bun sfârșit în viața de zi cu 
zi.  

Pentru ca acest punct de întâlnire să fie unul real în practică, este necesar ca școala să reușească să 
formeze relații de participare, cooperare și formare cu respect atât al elevilor cât și al familiilor. 

Foarte mulți autori scot în evidență faptul că educația și instruirea, sunt procese de colaborare între 
școală și familie, obținându-se o multitudine de efecte pozitive atât asupra copiilor cât și asupra părinților 
dar și a profesorilor, a școlii și a întregii societăți. 

De-a lungul timpului, în educație au apărut modificări, la fel ca și în societate, politică, economie și 
familie. Rolul familiei s- a modificat de la cel de părinți - copii la cel de bunici-nepoți, mamele care nu 
lucrau, stăteau acasă având grijă de familie, de copii, ocupându-se în mod special de educația acestora, iar 
tații, cei care lucrau și îi învățau pe copiii lor o profesie, la o familie industrializată în totalitate, care 
locuiește la oraș, fiind formată dintr-o pereche fie ea de sex diferit sau de același sex, neavând atâți copii 
ca înainte, mama lucrând în afara casei iar bunicii fiind cei care se ocupă de educația școlară a copiilor. 

Așa cum s-au produs aceste modificări în cadrul familiei, s-au produs și la nivelul școlii și al educației, 
de la faptul că aceasta avea ca scop oferirea unui context social mai amplu în același timp în care transmitea 
anumite caracteristici culturale proprii din contextul social al copilului, la o școală care le cere să-și asume 
mai multe roluri și în care educația este obligatorie pentru toți până la vârsta de 16 ani. Dar trecând peste 
toate acestea, familia este și ramâne un nucleu de persoane în care se relaționează, se împart trăiri și se 
interacționează cu persoane. Așadar, se pare că această cooperare a părinților cu educația, favorizează 
autoestima elevilor, oferă un randament școlar mai bun, o relație mai bună părinte-elev și profesor-elev, 
precum și o atitudine pozitivă a părinților față de școală. 

În concluzie, este evidentă importanța pe care o are participarea părinților în școlile copiilor lor, faptul 
că aceștia se simt mai protejați și băgați în seamă; așadar, este foarte importantă formarea profesorilor și a 
viitorilor profesori pentru a știi cum să trateze participarea părinților în școală, cum să o ușureze, care ar 
trebui să fie atitudinea lor...Această pregătire ar face posibilă punerea în practică a acestei colaborări și o 
bună relație cu părinții și elevii, aducând rezultate pozitive pentru toți, nu doar pentru copii ci și pentru 
familie și pentru ei înșiși.  

Să nu uităm că educația este a tuturor, asadar, toți trebuie să o facem să fie posibilă și satisfăcătoare. 
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În fiecare an realizez un parteneriat cu părinţii elevilor pe care îi îndrum. Motivul realizării acestui 
parteneriat este necesitatea menţinerii unităţii de cerinţe în educaţia copilului, necesitatea realizării unei 
legături reale între şcoală şi familie ca parteneri egali în educaţia copilului. Scopul acestui parteneriat este 
implicarea şi participarea reală a părinţilor în activităţile la clasă şi la cele extracurriculare.Ca obiective 
majore ale acestui parteneriat aş aminti: formarea părinţilor în spiritul ideii de parteneri egali în educaţia 
copiilor; convingerea părinţilor pentru a investi în dezvoltarea personală a copilului şi a grupului în 
ansamblu; implicarea părintilor în atragerea de resurse (financiare sau materiale) necesare unei bune 
desfăşurări a actului educaţional; creearea unui mediu educativ pozitiv, favorabil, adecvat pentru o 
stimulare continuuă a învătarii spontane a copilului; achizitionarea de către părinţi a unor informaţii şi 
cunoştiinţe pe care să le folosească în educarea propriilor copii; implicarea părinţilor în atragerea şi găsirea 
de resurse materiale şi financiare necesare derulării serbării de Crăciun, de sfârşit de an şcolar, organizării 
de excursii şcolare. 

Învățământul primar este o treaptă importantă și responsabilă în cadrul sistemului de învățământ. El 
constituie temelia includerii copilului în activitatea asiduă și ordonată dintr-o colectivitate de semeni, care 
este mereu în schimbare și presupune competitivitate. 

Școala îl învață pe copil să se situeze printre semeni, să se obișnuiască cu anumite cerințe și realități 
sociale. Dar educația în familie constituie prima școală a copilului, partea cea mai importantă a pregătirii 
lui pentru viața socială și productivă. Familia trebuie să fie prima instituție socială care se preocupă de 
asigurarea condițiilor necesare dezvoltării normale a copilului. Școala și familia sunt cei doi poli de 
rezistență ai educației, care contribuie prin mijloace specifice la formarea tinerilor. 

Odată cu intrarea în școală, copilul trăiește în două lumi diferite: una a familiei, colorată încă de 
afectivitatea primei copilării, cealaltă, a școlii, încărcată de noi exigențe și de promisiunile viitorului, la fel 
de importante. Dacă aceste medii educaționale se completează și se susțin, ele asigură într-o mare măsură 
buna integrare a copilului în activitatea școlară și, pe plan mai general, în viața socială. 

Obiectivul cel mai important al colaborării dintre școală și familie în perioada școlarității mici îl 
reprezintă susținerea eforturilor copilului pentru ca acesta să dobândească primele instrumente ale muncii 
intelectuale și să obțină succesul școlar. Clasa reprezintă pentru elevi al doilea mediu de socializare, după 
familie. Aici elevul va trăi și experimenta, va învăța deprinderi sociale necesare pentru viață. 

În activitatea pe care o desfășurăm, am pornit întotdeauna de la „punctele forte”ale elevilor și cele ale 
noastre ca învățător, cum ar fi: ce știe elevul, ce poate să facă, ce îi este îngăduit să realizeze, spre ce are 
înclinații, de ce abilități didactice dispune. 

Apoi am avut în vedere”punctele slabe”pe care vrem să le îndreptăm(ce nu știe elevul, ce n-a înțeles, 
ce nu poate să facă, ce nu ne este îngăduit nouă ca învățători să facem). Este necesară o bună cunoaștere a 
elevilor și totodată o bună cunoaștere a forțelor proprii. Folosirea metodelor interactive ( discuțiile 
colective, interpretarea de roluri, rezolvarea în grup a unor probleme, efectuarea de experiențe) asigură 
condițiile oportune elevilor să se afirme atât individual, cât și în echipă. 

Am ajutat elevii să treacă peste rețineri, să-și exprime în mod deschis opiniile personale, să vorbească 
despre evenimentele la care participă, despre calitățile și defectele lor. Elevii au dobândit nu numai curajul 
exprimării unor opinii, ci și respectul pentru părerile colegilor, ale părinților, pentru adevăr. În felul acesta 
am pus pe fiecare elev în situația de a-și exercita, în clasă, principalele însușiri care-i definesc personalitatea, 
făcându-i participanți activi, dar și colaboratori, parteneri ai noștri în ducerea la bun sfârșit a tuturor 
activităților. 

Calitatea proceselor de comunicare ce se stabilesc în grupul școlar depinde de potențialul comunicativ 
al fiecăruia dintre membrii lui. Educatorul trebuie să dețină înainte de toate, bune calități de mediator pentru 
a-i facilita procesul stabilirii unor interacțiuni directe, sincere, bazate pe încredere între elevi, dar și între 
sine și fiecare dintre elevi. 

În domeniul colaborării școală-familie, punctul de plecare este cunoașterea prealabilă a părinților de 
către învățător, a familiei, a climatului familial. Activitatea educativă îmbracă și în școala noastră o 
multitudine de forme la următoarele nivele: comitetul de părinți, consiliul reprezentativ al părinților, vizitele 
la domiciliu, corespondența cu părinții, consultațiile pedagogice, implicarea părinților în activitățile școlii, 
activitățile nonformale(excursii, cercuri, serbări, aniversări, cursuri), consultații la cererea părinților. 

Numărul mare de contacte școală-familie nu asigură neapărat rezultate fructuoase. Întâlnirile 
colective cu părinții reprezintă cea mai “profitabilă”și democratică formă de colaborare a învățătorului cu 
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familiile elevilor săi. Pentru învățător înseamnă un cadru de manifestare și de perfecționare a calităților sale 
manageriale, un moment optim de conștientizare și de mobilizare a părinților într-un parteneriat real, prilej 
de a învăța și el din experiența părinților. Pentru părinți, adunările colective reprezintă tot atâtea prilejuri 
de autoevaluare și de sporire a competențelor educative, de informare pedagogică avizată, decide 
înțelegerea complexității fenomenului instructiv-educativ și a poziției pe care o ocupă în acest proces. 

În toate cazurile de întâlniri, contacte, proiecte, raporturi mutuale, au fost implicați, în mod egal, elevii 
ca parteneri de dialog și ca beneficiari ai unor servicii educaționale de calitate necesare dezvoltării 
armonioase a personalității. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE ÎN PARTENERIAT CU 

PĂRINȚII 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR, BUZATU ALINA ANTONETA  
 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 7 ALEXANDRIA,  

JUDEȚUL TELEORMAN 
 
Părinţii sunt primii profesori ai copilului deoarece ei încep educarea lui în mediul familial. De cele 

mai multe ori, comportamentul parental este inspirat din propria experienţă de viaţă a acestora, astfel 
perpetuând atât aspecte pozitive cât şi negative, pe parcursul mai multor generaţii. Împreună cu părinţii, 
şcoala îşi are rolul bine stabilit, intervenind în dezvoltarea primară a copilului. Şcoala şi familia sunt două 
instituţii care au nevoie una de alta. Când şcolile şi familiile lucrează împreuna ca parteneri, beneficiari 
sunt elevii. Colaborarea dintre şcoală şi familie presupune nu numai o informare reciprocă cu privire la tot 
ceea ce ţine de orientarea copilului, ci şi înarmarea părinţilor cu toate problemele pe care le comportă 
această acţiune. Școala și familia trebuie să împărtășească preocupările, să facă schimb de informații și de 
gânduri despre educație, școală, copii și ajută la stabilirea unor legi și acorduri privind anumite acțiuni față 
de copil. Familia trebuie să aplice acordurile luate și încercarea de a transfera cunoștințele școlare în viața 
de zi cu zi și școala trebuie să realizeze la fiecare copil obiectivele convenite sau propuse și să transfere și 
să aplice cunoștințe familiare și de zi cu zi pentru viața școlară a modul în care se realizează această 
interrelație și uniune între educația formală și cea non-formală. Organizaţia şcolară trebuie să-şi deschidă 
porţile pentru ca familia să cunoască şi să participe la activităţile ce se desfăşoară în incinta şi în exteriorul 
şcolii dar organizate de aceasta. Cadrele didactice trebuie să iniţieze activităţi care să ofere familiei 
oportunităţi de a participa alături de copil, de a cunoaşte copilul în situaţii diverse, de a se bucura alături şi 
cu copilul de realizările lui, de a lucra împreună părinte-copil la diferite proiecte. 

1) Excursia – este o deplasare pe parcursul uneia sau mai multor zile care are ca scop recreerea şi 
refacerea psihofizică a elevilor, dar şi a părinţilor acestora, culegerea de informaţii prin observarea directă 
a evenimentelor, proceselor fenomenelor, realităţii. 

2) Vizita – este o deplasare scurtă, de cel mult o zi, şi are ca scop atingerea unor finalităţi educaţionale 
concrete. Este foarte bine când organizăm astfel de activităţi la care să participe şi părinţii copiilor. Părintele 
îşi poate observa copilul într-un alt mediu, în afara şcolii, îl poate cunoaşte sub alte aspecte : relaţionare cu 
ceilalţi colegi, cu adulţii din grup, comportarea în locuri publice. În acelaşi timp este o nouă ocazie în care 
profesorul îl poate cunoaşte mai bine pe părinte şi invers, pot discuta mai mult într-un mediu informal care-
l face pe părinte să se simtă în largul său. 

3) Serbările şcolare – reprezintă evenimente de o importanţă deosebită în activitatea elevilor şi în 
viaţa familiilor acestora-atât din punct de vedere afectiv, cât şi cognitiv, dând ocazia elevilor de a prezenta, 
într-o manieră personală şi originală, tot ce au învăţat pe parcursul unui semestru sau an şcolar. Acest tip 
de activităţi extracurriculare au reprezentat întotdeauna un prilej de manifestare inedită al talentului nativ 
al copilului. Este o ocazie în care copilul îşi poate pune în valoare inteligenţa dominantă descoperită şi 
valorificată de cadrul didactic. De multe ori familia este surprinsă de potenţialul propriului copil. 

4) O bună colaborare între familie și scoală se poare realiza prin parteneriate. Motivul principal 
pentru crearea unor astfel de parteneriate este dorinţa de a ajuta elevii să aibă succes la şcoală și, mai târziu, 
în viață. Atunci când părinţii, elevii și ceilalţi membri ai comunității se consideră unii pe alţii parteneri în 
educaţie, se creează în jurul elevilor o comunitate de support care începe să funcţioneze. Parteneriatele 
trebuie văzute ca o componentă esenţială în organizarea școlii şi a clasei de elevi. Ele nu mai sunt de mult 
considerate doar o simplă activitate cu caracter opţional sau o problemă de natura relaţiilor publice. 
Parteneriatele dintre școli, familii și comunitate pot ajuta profesorii în munca lor ; perfecţiona abilităţile 
şcolare ale elevilor ; îmbunătăţi programele de studiu și climatul şcolar ; îmbunătăţi abilităţile educaţionale 
ale părinţilor ; dezvoltă abilităţile de lideri ale părinţilor ; conecta familiile cu membrii şcolii și ai 
comunităţii ; stimula serviciul comunității în folosul şcolilor ; oferi servicii şi support familiilor şi crea un 
mediu mai sigur în şcoli.  

215



Prin eforturile comune ale factorilor educaționali implicați – școala și familia – și prin activitățile 
organizate și realizate atât în școală cât și în afara ei, obiectivele nivelului de vârstă pot fi atinse. Școala nu 
formează doar specialiști, ci formează oameni, iar pentru a forma oameni este foarte important ca toți 
factorii educaționali să contribuie în mod eficient și constructiv la această formare, să colaboreze și să se 
completeze reciproc unde și când este nevoie. 
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FAMILIA ŞI ŞCOALA PARTENERI ÎN EDUCAŢIA ELEVILOR 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR BUZATU VIORICA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ FILIAŞI 
 
În educarea ,,puiului de om”, părinţii, educatorii, şcoala şi societatea în general sunt mijloacele cele 

mai importante. Printre problemele importante ale învăţământului, în această etapă de schimbare şi 
modernizare rapidă, se găseşte şi cea vizând parteneriatul cu alţi factori educaţionali, între care familia 
ocupă un loc privilegiat. 

Funcţia educativă a familiei constă în formarea priceperilor, deprinderilor de viaţă, transmiterea 
primelor cunoştinţe, sentimente, virtuţi. Rolul familiei este important în dezvoltarea copilului din punct de 
vedere fizic, intelectual, moral şi estetic. În familie se formează cele mai importante deprinderi de 
comportament: respectul, politeţea, cinstea, sinceritatea, decenţa în vorbire şi atitudini, ordinea, 
cumpătarea, grija faţă de unele lucruri încredinţate. Toate acestea reprezintă de fapt ilustrarea cunoscutei 
expresii ,,a avea cei şapte ani de acasă”. 

Copilul reprezintă elementul central în educaţie. Educaţia trebuie centrată pe elev, iar finalitatea ei să 
fie formarea capacităţii elevului de a se adapta la realitatea socială. Şcoala, alături de familie, influenţează 
prin condiţiile concrete în care se desfăşoară procesul de învăţământ, personalitatea copilului. 

 Educarea elevului se situează în egală măsură în familie şi şcoală. Meritul familiei îl reprezintă 
formarea temeliei individualităţii copilului, încă de la vârstă fragedă. Mediul familial oferă primele ocazii 
de stabilire a unor relaţii sociale, de comunicare afectivă şi verbală.Climatul familial îşi pune amprenta pe 
personalitatea sa. Odată cu intrarea copilului în şcoală, funcţiile educative ale familiei nu încetează, ci se 
amplifică, în sprijinirea rolului de elev. Profesorii trebuie să colaboreze cu familia, să facă în aşa fel încât 
să-o facă un aliat şi să se sprijine reciproc în munca de educaţie. Alături de şcoală, familia exercită cea mai 
mare influenţă asupra copilului, iar scopul acţiunilor lor trebuie să fie unitar. Familia, prin condiţiile oferite, 
prin înţelegerea corectă a manifestărilor copiilor, prin contribuţia în lărgirea orizontului profesional al 
acestora şi prin oferirea unor modele pozitive de convieţuire socială contribuie la păşirea corectă a tânărului 
în viaţă. Familia poate stimula elevul, îl poate mobiliza în acţiuni legate de un anumit domeniu de activitate 
faţă de care manifestă aderenţă şi pentru care prezintă mai multă garanţie, în valorificarea capacităţilor 
proprii. Părintele îşi poate da mai bine seama de toate acestea în colaborare cu şcoala. Chiar dacă, în lecţiile 
desfăşurate la nivelul clasei se realizează valoarea educativă, procesul educaţional se va realiza pe deplin 
când se vor implica şi părinţii. 

Învăţătorul/dirigintele trebuie: 
• Să cunoască bine elevul; 
• Să asigure un climat de cooperare şi competiţie în colectivul de elevi; 
• Să asigure o unitate de decizie, acţiune, control, reglare; 
• Să precizeze clar sarcinile şi responsabilităţile elevilor; 
• Să comunice deschis şi eficient cu elevii şi părinţii. 

 Familia trebuie să se preocupe de asigurarea unui trai decent, să apere copilul de pericole, să le ofere 
condiţii de odihnă şi învăţătură, să se îngrijească de starea lor de sănătate, să le formeze deprinderi de igienă, 
să le dezvolte gustul lecturii.Copiii îşi formează deprinderi de comportament civilizat tot în famile: respect, 
politeţe, cinste, decenţă.Părinţii reprezintă un exemplu pentru copil, tot ei trebuie să-l îndrume să fie 
sociabil, bun coleg şi prieten.Familia realizează contactul cu frumuseţile naturii şi se preocupă de cultura 
estetică.Copilul are nevoie să fie ajutat, apărat, călăuzit, să se simtă important pentru cei din jurul său.Într-
o familie care îi asigură un echilibru, copilul se dezvoltă armonios, face eforturi de a învăţa pentru a răsplăti 
pe părinţii.Părinţii trebuie să le organizeze timpul astfel încât să îmbine orele de pregătire a lecţiilor cu ore 
de odihnă şi joacă.Trebuie să îmbine exigenţa cu indulgenţa, să-i ajute la realizarea temelor dacă le este 
solicitat ajutorul, dar să nu minimalizeze controlarea acestora.Familia trebuie să asigure copilului bani de 
buzunar dar să nu exagereze.Încurajarea copilului de a fi ponderat în cheltuirea banilor îl va determina să-
i preţuiască şi nu-l va expune în postura de ,,copil de bani gata”.  
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Forme de colaborare a învăţătorului/dirigintelui cu familia: 
• Şedinţele cu părinţii; 
• Convorbiri individuale; 
• Vizite la domiciliul elevului; 
• Corespondenţa (rezultate la învăţătură,invitaţii la şedinţe, scrisori de felicitare sau mulţumire); 
• Antrenarea părinţilor în activităţi şcolare şi extraşcolare; 
• Consultaţii pedagogice; 
• Informarea reciprocă; 
• Şedinţe comune cu elevi şi părinţi; 
• Vizitarea şcolii de către părinţi. 
• Forme de colaborare a părinţilor cu şcoala 
• Prezenţa la şedinţe şi lectorate; 
• Asistarea elevilor în efectuarea temelor; 
• Participarea la activităţi cultural-artistice şi sportive; 
• Oferte de sponsorizare; 
• Organizarea unor serbări, excursii; 
• Participarea la decorarea clasei, 
• Stabilirea de contacte cu alte organizaţii în scopul unor schimburi de experienţă; 
• Atragerea unor fonduri pentru şcoală; 

Când şcoala, familia şi societatea încep să colaboreze, elevii primesc cu adevărat suportul necesar 
pentru a avea succes în şcoală şi în viaţă. Studiile au arătat că dezvoltarea şi implementarea unor astfel de 
parteneriate îmbunătăţesc: 

Prezenţa la şcoală a elevilor; 
Performanţa şcolară a acestora; 
Relaţia familie-şcoală; 
Sprijinul din partea comunităţii de care şcoala are nevoie. 
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MAGIA SARBATORILOR DE IARNA!  

TRADITII SI OBICEIURI 
 

 PROFESOR LOGOPED BOCOR ENIKO  
  
 Valorificând frumuseţea tradiţiilor şi obiceiurilor populare în cadrul activităţilor cu şcolarii, reuşim 

să aducem multe bucurii în viaţa copiilor. Suntem persoanele cele mai menite să ajutăm în cunoaşterea 
tradiţiilor şi obiceiurilor din cele mai vechi timpuri, rolul lor important în viaţa oamenilor, modul în care 
aceste tradiţii au dăinuit în timp.  

 Activităţile extraşcolare contribuie la formarea personalităţii elevului, acestea sunt importante şi 
utile, având numeroase valenţe formative, ajutând la formarea creativităţii, gândirii copiilor. 

Activităţile practice realizate sunt activităţi complementare celor de învăţare realizate cu scopul de a 
dezvolta aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, având rolul 
de cultivare a interesului socio-cultural.  

 Anul acesta activităţile de creaţie s-au desfăşurat online, cu implicarea familiei. Familia este acel loc 
unde omul se simte dorit, iubit, aşteptat, unde persoana dragă te poate ajuta, îndruma, fiecare copil simte 
cum este susţinut, înţeles, încurajat. Participarea membrilor familiei la activităţi a permis acestora să-şi 
cunoască mai bine copilul, diversele tradiţii şi obiceiuri pe care le au alţi oameni din jurul lor.  

 Activităţile derulate au avut interesul de a aoferi unii altora informaţii diverse despre semnificaţiile 
sărbătorilor care urmează în perioada următoare.  

 O activitate a constat în realizarea coroniţelor de Advent. În data de 29 noiembrie, în cadrul Bisericii 
Catolice începe un nou an bisericesc, a cărui etapă este Adventul, perioada care percepe Crăciunului şi 
cuprinde o parte a Postului Naşterii Domnului. Acesta cuprinde patru săptămâni de pregătire pentru marea 
sărbătoare, patru săptămâni în care în fiecare săptămâne se aprinde câte o lumanare, care sunt puse pe o 
coroniţă specială.  

 Calendarul de advent este tot un obicei vechi catolic prin caremarchează fiecare zi din 1 decembrie 
pîna la Crăciun, care pot fi cu dulciuri sau cu diverse activităţi pe care copiii trebuie să le îndeplinească în 
fiecare zi.  

 Cărţile speciale menite să contribuie la frumuseţea aşteptării Crăciunului cu 24 de poveşti frumoase, 
interesante care sunt citite împreună cu copiii în fiecare seară înainte de culcare.  

 O altă activitate derulată a fost pregătirea pentru Moş Nicolae, care este aşteptat cu nerăbdare de 
copii, care au datoria ca în seara de ajun să-şi cureţe şi să-şi pregătească ghetuţele, pentru ca moşul să ajungă 
la ei cu multe daruri.  

 În cadrul activităţilor de Crăciun părinţii au participat cu colinde, legende despre tradiţiile şi 
obiceiurile lor de Crăciun precum şi activităţi practice realizete împreună cu copiii lor.  

 Fiecare dintre noi avem tradiţii şi obiceiuri diferite care au o mare importanţă în viaţa noastră şi 
trebuie să avem grijă să nu lăsăm timpul şi evenimentele moderne să ne facă să le uităm. Copilul simte 
admiraţie şi respect faţa de aceste tradiţii, iar noi trebuie să avem grijă ca acestea să se sădească în inimile 
lor în aşa fel încât să poată fi dat mai departe din generaţie ăn generaţie. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE 

 ÎN PARTENERIAT CU PĂRINȚII 
 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR BOGATU CAMELIA-AURICA 
GRĂDINIȚA SLOBOZIA CIORĂȘTI, JUD. VRANCEA 

 
 Familia și școala sunt cei doi piloni de rezistență ai educației între care pendulează copilul, actorul 

ei principal. „Familia constituie primul factor și mediul natural care exercită o influență imensă în formarea 
personalității, iar școala este cel mai important factor al educației sistematice și continue” (Pedagogie, p.48, 
Cucoș C). Astăzi, obiectivele educației și procesele educaționale sunt atât de complexe, încât dezvoltarea 
armonioasă a copilului poate fi asigurată numai prin efortul comun și susținut al familiei și școlii. 

 Conform Legii educației naționale nr. 1/2011, părinții sunt considerați parteneri principali și 
beneficiari ai procesului de învățământ. Articolul 80 prevede ca toate deciziile majore din învățământul 
preuniversitar să fie luate prin consultarea structurilor asociative reprezentative ale părinților. Legea 
Educației Naționale dă dreptul părinților de a participa activ la conducerea unităților de învățământ, prin 
prezența în consiliul de administrație al școlii – „a doi sau trei reprezentanți ai părinților, în funcție de 
mărimea școlii” (Articolul 96). Părinții sunt implicați în elaborarea ofertei educaționale a unității de 
învățământ, prin participarea la organizarea programelor „Școală după școală” și în stabilirea 
curriculumului la decizia școlii. 

 În cadrul colaborării școlii cu familia, accentul trebuie pus pe un angajament clar stabilit între părinți 
și profesori. . Un astfel de parteneriat asigură instituirea și funcționarea unui sistem de obligații reciproce 
și presupune colaborarea părinților nu numai sub aspect financiar, ci și sub aspect educațional-cultural, prin 
acțiuni concrete întru atingerea finalităților educaționale. 

Părinții și profesorii descoperă împreună că, treptat, neîncrederea este înlocuită cu încrederea unora 
față de alții. Relația cu familia este încurajată de școală din ce în ce mai mult; consiliul școlar include 
reprezentanți ai părinților, aceștia având un rol decizional în toate problemele educaționale; organizațiile 
de părinți sunt acceptate și promovate în activitatea școlară; profesorii specializați (consilierii) se preocupă 
de problemele excepționale ale colaborării cu familiile elevilor; organizațiile de profesori recunosc statutul 
și rolul asociațiilor de părinți; formarea profesorilor include și componenta relație școală-familie ca fiind 
una de maximă importanță; se organizează cursuri pentru profesori și părinți.Profesorii așteaptă de la părinți 
o implicare activă și conștientă în viața școlii și asumarea responsabilității față de educația propriilor copii, 
inclusiv prin: participare în cadrul ședințelor cu părinții; inițiativă (să nu aștepte să fie invitați la școală); 
preocupare nu doar pentru randamentul școlar al copilului; contacte mai numeroase cu școala (nu numai în 
situații excepționale, de comportament problematic al copilului); reacții pozitive și deschidere pentru idei 
noi etc. 

 Bucură faptul că atât profesorii, cât și părinții recunosc necesitatea unei colaborări reale între școală 
și familie și, totodată, vin cu remedii concrete în acest sens (sugestii și recomandări pentru parteneri). Ar fi 
bine însă ca ambele părți să conștientizeze importanța propriei implicări și să pornească de la sine, luând în 
considerație, desigur, și aportul partenerului. De cele mai dese ori, miezul problemelor de ordin atitudinal 
și comportamental în relația școală-familie, elementele lipsă, dar cruciale în crearea și menținerea unei 
relații productive, sunt reciprocitatea și încrederea mutuală. De aceea, școala și familia vor izbuti să 
dezvolte un parteneriat viabil și să realizeze cu succes obiectivele educaționale doar având încredere una în 
cealaltă și conjugându-și eforturile. 

Dacă este adevărat că școala este factorul de care depinde în mod covârșitor devenirea personalității 
umane, tot atât de adevărat este că educația coerentă nu poate face abstracție de rosturile familiei în această 
comuniune. Școala și familia sunt două instituții care au nevoie una de alta. Școala și familia trebuie să 
găsească făgașul colaborării autentice bazată pe încredere și respect reciproc, pe iubirea față de copil, să 
facă loc unei relații deschise, permeabile, favorizante schimbului și comunicării de idei. Gradul de implicare 
al părinților în viața școlară a copiilor lor influențează și rezultatele acestora, în sens pozitiv: cu cât părinții 
colaborează mai bine cu școala, cu atât notele copiilor sunt mai mari. Educația nu este un proces de care 
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este responsabilă în mod exclusiv școala, dar nici părinții; este un proces al cărui succes depinde de 
colaborarea dintre cele două părți implicate. 

Familia, în orice societate, joacă rolul cel mai important în formarea și socializarea copilului deoarece 
ea reprezintă cadrul fundamental în interiorul căruia sunt satisfăcute nevoile sale psihologice și sociale 
,totodată, aceasta constituie matricea care îi imprimă primele și cele mai importante trăsături caracteriale și 
morale. 

 Parteneriatul școală-familie este cel mai important deoarece părinții sunt primii educatori ( familia 
fiind prima școală a copiilor) și parteneri ai școlii. Aceasta înseamnă că rolul părinților este acela de a 
împărți acest rol cu cadrul didactic. Atunci când cele două medii educaționale ( școala și familia) se 
completează și se susțin, ele pot asigura într-o mare măsură o bună integrare a copilului în activitatea 
școlară, dar și în viața socială. Cercetările realizate arată că, indiferent de mediul economic sau cultural al 
familiei, când părinții sunt parteneri cu școala în educația copiilor lor, se observă o îmbunătățire a 
performanțelor elevilor 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE REALIZATE ÎN 

PARTENERIAT CU PĂRINȚII 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR, BOLBOS IULIA MARIA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,ION POP RETEGANUL”, RETEAG, 

STRUCTURA BAȚA 
 
Învățământul primar este o treaptă importantă și responsabilă în cadrul sistemului de învățământ. El 

constituie temelia includerii copilului în activitatea asiduă și ordonată dintr-o colectivitate de semeni, care 
este mereu în schimbare și presupune competitivitate.  

Școala îl învață pe copil să se situeze printre semeni, să se obișnuiască cu anumite cerințe și realități 
sociale, dar educația în familie constituie prima școală a copilului, partea cea mai importantă a pregătirii 
lui pentru viața socială și productivă. Familia trebuie să fie prima instituție socială care se preocupă de 
asigurarea condițiilor necesare dezvoltării normale a copilului. Școala și familia sunt cei doi poli de 
rezistență ai educației, care contribuie prin mijloace specifice la formarea tinerilor. 

Odată cu intrarea în școală, copilul trăiește în două lumi diferite: una a familiei, colorată încă de 
afectivitatea primei copilării, cealaltă, a școlii, încărcată de noi exigențe și de promisiunile viitorului, la fel 
de importante. Dacă aceste medii educaționale se completează și se susțin, ele asigură într-o mare măsură 
buna integrare a copilului în activitatea școlară și, pe plan mai general, în viața socială. 

Obiectivul cel mai important al colaborării dintre școală și familie în perioada școlarității mici îl 
reprezintă susținerea eforturilor copilului pentru ca acesta să dobândească primele instrumente ale muncii 
intelectuale și să obțină succesul școlar. Clasa reprezintă pentru elevi al doilea mediu de socializare, după 
familie. Aici elevul va trăi și experimenta, va învăța deprinderi sociale necesare pentru viață. 

În domeniul colaborării școală-familie, punctul de plecare este cunoașterea prealabilă a părinților de 
către învățător, a familiei, a climatului familial. Activitatea educativă îmbracă și în școala noastră o 
multitudine de forme la următoarele nivele: comitetul de părinți, consiliul reprezentativ al părinților, vizitele 
la domiciliu, corespondența cu părinții, consultațiile pedagogice, implicarea părinților în activitățile școlii, 
activitățile nonformale (excursii, cercuri, serbări, aniversări, cursuri), consultații la cererea părinților. 

Prin încheierea parteneriatelor cu părinţii, aceştia sunt încurajaţi să ia parte la planificarea şi derularea 
programelor educative pentru copii, ceea ce implică o responsabilizare şi o eficienţă sporită. Astfel, părinţii 
au posibilitatea să-şi cunoască mai bine copiii, modul lor de manifestare în viaţa de grup, pot înţelege mai 
bine rolul lor educativ. Printre obiectivele principale ale colaborării dintre instituţiile educative şi familie 
putem aminti: înlăturarea factorilor perturbatori în cadrul comunicării şcoală –familie; creşterea gradului 
de implicare a părinţilor în toate activităţile şcolare şi extraşcolare; schimbarea mentalităţii neadecvate a 
unor părinţi faţă de şcoală; cunoaşterea de către părinţi a posibilităţilor şi nevoilor psiho-fizice ale copiilor; 
învăţarea unor deprinderi şi tehnici de muncă intelectulală sub formă de activităţi comune elevi – părinţi – 
cadre didactice. 

După părerea mea, cultivarea unor relaţii de parteneriat efectiv între școală şi familie, în sprijinul 
educaţiei şi creşterii copilului constituie cheia succesului viitor în adaptarea şi integrarea în viața socială. 
Relaţiile de colaborare dintre părinţi şi unitatea de învăţământ pe care o frecventează copilul lor constituie 
primul pas către o educaţie deschisă, flexibilă şi dinamică a personalităţii copilului. Procesul de colaborare 
cu părinţii asigură atingerea scopului educaţional, şi anume de a obţine dezvoltarea globală a copilului. Prin 
colaborarea părinţilor cu grădiniţa, aceştia pot completa, sprijini şi dezvolta personalitatea copilului. 

 
Bibliografie: 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE ÎN PARTENERIAT CU 

PĂRINȚII 
 

PROF. ÎNV. PREȘC., BOLDEIU IOANA – ADRIANA 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 8 – GIURGIU  

 
 Copilăria timpurie reprezintă o etapă importantă din viața copilului, deoarece este marcată de 

momente cruciale pentru succesul său de mai târziu. Educația timpurie vizează intervalul de timp cuprins 
între naștere - pentru că din momentul când se naște copilul începe să se dezvolte și să învețe, și până la 6/7 
ani - vârsta intrării la școală. Educația timpurie se realizează atât în mediul familial, cât și în cadrul 
serviciilor specializate, precum creșa sau grădinița. 

Educația este un proces împărțit între părinți și cadre didactice, al cărui obiectiv este formarea 
copiilor. Pentru a oferi o educație de calitate și pentru a putea produce dezvoltarea intelectuală, socială și 
emoțională a copiilor este necesar să existe comunicare permanentă între familie și grădiniță. Colaborarea 
eficientă a acestor parteneri se materializează printr-o autostimă ridicată a copiilor, atitudini pozitive față 
de mediul școlar și randament școlar mai bun. Un parteneriat între grădiniță și familie asigură o continuitate 
a efortului realizat de către profesor la grupă, partenerii completându-se reciproc în demersul educațional, 
având o relație complementară, aceasta fiind și imaginea pe care o va percepe preșcolarul. El va observa o 
apropiere între persoanele care se ocupă de educația lui, simțindu-se familiar și în siguranță în cadrul 
grădiniței. Efectele pozitive ale unui parteneriat între grădiniță și familie pot fi observate atât la nivelul 
preșcolarilor, cât și la nivelul părinților, grădiniței și al comunității.  

La vârsta preșcolară se produc schimbări importante în viața copilului, atât în planul dezvoltării 
psihice cât și în planul somatic, fără a se exclude și planul relațional. Prin lărgirea contactului cu mediul 
social și cultural (intrarea în grădiniță), copilul preșcolar traversează o etapă a cunoașterii și a interacțiunii 
sociale. În această perioadă, intervenția adultului asupra copilului este fundamentală.  

Există mai multe forme de colaborare dintre grădiniță și familie. Astfel, în timpul activităților de 
consiliere a părinților pot fi prezentate referate pe diverse teme (ex: Cum influențează familia personalitatea 
copilului?, Rolul familiei în educația copilului etc), pot fi organizate expoziții cu lucrări ale copiilor, 
spectacole, serbări, pot fi organizate activități școlare și extrașcolare la care să participe și părinții (vizite la 
muzee, fabrici, competiții sportive, activități practice etc). 

Societatea românească traversează o perioadă în care schimbările înregistrează o dinamică fără 
precedent, punându-și amprenta asupra direcțiilor reformei învățământului. Suspendarea cursurilor și 
trecerea la formula de învățare online au fost determinate de declararea pandemiei de COVID-19 și de 
măsurile impuse în acest context. Cadrele didactice, copiii și părinții au fost puși în situația de a descoperi 
noi modalități e continuare a activităților, de petrecere a timpului liber, de conectare socială, iar utilizarea 
dispozitivelor cu acces la internet a luat amploare în câteva luni. Așadar, suntem cu toții în situația de a 
reinventa sistemul de învățământ, iar parteneriatul dintre familie și grădiniță este mai strâns ca niciodată.  

În această perioadă este foarte important ca adultul să valorifice fiecare ocazie și să o transforme în 
situație de învățare. Un real parteneriat între familie și grădiniță nu este cel scris pe o coală de hârtie, semnat 
și ștampilat, ci relația de implicare activă a ambilor parteneri, cu succese și eșecuri deopotrivă, în care 
beneficiarul este copilul. 

 
 „Eu sunt copilul. Tu ții în mâinile tale destinul meu. Tu determini, în cea mai mare măsură, dacă 

voi reuși sau voi eșua în viață! Dă-mi, te rog, acele lucruri care să mă îndrepte spre fericire. Educă-mă, 
te rog, ca să pot fi o binecuvântare pentru lume”. (Child’s Appeal) 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE REALIZATE ÎN 

PARTENERIAT CU PĂRINȚII 
 

PROFESOR PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR BOLOCAN VIORICA 
ȘCOALA PRIMARA LUNCA FRUMOASA,  
COMUNA PARSCOV, JUDEȚUL BUZAU 

 
Educația este un proces continuu, care se realizează atât în școală, cât și în familie pe toată durata 

existenței noastre. Copilul, atunci când pășește pragul grădiniței, este deja educat de familie. Din acest 
moment, educația devine un ansamblu de influențe ce vin din două direcții: familia, pe de o parte și instituția 
școlară, pe de altă parte. Din relația școală- familie se naște necesitatea realizării unui parteneriat solid între 
acestea, astfel încât influențele educative să aibă efecte pozitive, să conducă la îndeplinirea finalităților 
educației, să pună în acord aspirațiile familiei cu potențialul copilului și nevoile societății. 

În contextul situației actuale a învățământului on- line, implicarea părinților în realizarea activităților 
educative a devenit un factor strategic în reușita demersurilor întreprinse. Experiența din această perioadă 
mi-a confirmat că educația copiilor este o prioritate pentru comunitatea din care fac parte, iar eforturile de 
realizare a ei au fost depuse de către toți : elevi, părinți, profesori, directori, autorități locale, membri ai 
comunității. 

În primul rând, participarea la activitățile on-line a devenit un act de responsabilitate atât din partea 
școlii, cât și elevilor și a familiei, care a realizat eforturi în plus pentru a face posibilă o asemenea activitate.  

În al doilea rând, între școală și părinți s-au intensificat relațiile de comunicare și colaborare. Părinții 
s-au organizat în mici comunități de susținere recipocă, mai ales în ceea ce privește accesul la informațiile 
necesare, utilizarea tehnologiei, sprijinul elevilor și sprijinul profesorilor în a realiza demersurile educative. 
Părinții au devenit punctele de sprijin ale profesorului în realizarea tuturor activităților educative: au 
asigurat mijloacele tehnice necesare, au asigurat prezența și participarea elevilor, au supravegheat din 
umbră îndeplinirea sarcinilor, s-au consultat între ei pentru desfășurarea unor activități de voluntariat; au 
sprijinit profesorul în mediatizarea informațiilor, distribuirea unor materiale educaționale. 

Astfel de activități, fie că au ca scop întrajutorarea, fie perpetuarea unor tradiții locale, creează punți 
între membrii comunității, îi ajută să se cunoască mai bine și să accepte ajutorul în situații dificile. Copiii 
au modele de comportamente pozitive, învață să aprecieze ceea ce este valoros în propria persoană și în 
ceilalți prin interacțiune. Ei au șansa să exerseze rolurile din viața de adult, ca membru activ și responsabil 
al unei comunități. 

Fiind solicitați să sprijine școala în realizarea activităților educative, părinții au ocazia să observe 
viața școlii din interiorul ei, să pună în balanță eforturile ,resursele investite, cât și rezultatele obținute. 
După această evaluare vor obține imaginea clară asupra evoluției în educație și a rolului important pe care 
îl dețin în acest proces.  
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MAGIA SARBATORILOR DE IARNA!  

TRADIȚII ȘI OBICEIURI 
IMPORTANȚA ACTIVITAȚILOR EDUCATIVE 

 IN PARTENERIAT CU PARINȚII 
 

BOLOLOI IONELA CRISTIANA 
LICEUL DE INFORMATICA “TIBERIU POPOVICIU”, CLUJ-NAPOCA 

 
Iarna este anotimpul plin de emoții, de sensibilitate pură, de unicitate și căldură sufletească. Odată cu 

venirea acestui minunat anotimp se apropie și sărbătorile: Moș Nicolae și Crăciunul. Copiii sunt cei care se 
bucură cel mai mult de venirea acestui anotimp. 

Sărbătorile de iarnă creează un univers al copilăriei marcat de o aură de mister şi magie, încărcat de 
simboluri frumoase și fascinante. Crăciunul este cea mai frumoasă sărbătoare a anului, indiferent de locul 
unde te afli, este o sărbătoare în care parfumul cozonacului făcut în casă se împletește cu parfumul bradului 
împodobit. 

Sărbătorile de iarnă sunt cele mai îndrăgite de copii deoarece sunt asociate cu sosirea celor două 
personaje mirifice din tradiția poporului român și anume, Moș Nicolae și Moș Crăciun. Aceștia, împreună 
cu bradul împodobit, cadourile, colindele și magia nopților de iarnă, îi determină pe copii să trăiască intens 
evenimentele mult așteptate. 

Elevii au învățat despre această frumoasă sărbătoare la școală dar și la multe din activitățile instructiv 
educative. 

Pornind de la interesul copiilor pentru aceste sărbători de multe ori am realizat activități educative în 
parteneriat cu părinții. Aceste activități educative au ca scop încurajarea părinților de a lua parte la 
planificarea şi derularea programelor educative pentru copii, ceea ce implică o responsabilizare şi o 
eficienţă sporită. Prin implicarea părintilor in diverse activități educative aceștia au posibilitatea să-şi 
cunoască mai bine copiii, modul lor de manifestare în viaţa de grup, pot înţelege mai bine rolul lor educativ. 
Scopul acestor activități este acela de a dezvolta relația părinte-copil, școală-familie, în vederea 
eficientizării demersului educaţional.  

Activitățile educative în parteneriat cu părinții permit formarea acestora în spiritul ideii de parteneri 
egali în educaţia copiilor; convingerea părinţilor pentru a investi în dezvoltarea personală a copilului şi a 
grupului în ansamblu. Ele reprezintă principalul factor în dezvolarea și creșterea copiilor. Este important 
ca părinţii să îşi schimbe optica pe care o au asupra întâlnirilor din mediul școlar, aceastea putând deveni 
un sprijin real în îmbunătăţirea relaţiei dintre părinte și copil, părinte şi cadru didactic. 

S-a demonstrat științific că „în programele în care părinţii sunt implicaţi elevii au performanţe mai 
mari la şcoală decât aceleaşi programe, dar în care părinţii nu sunt implicaţi” (Henderson şi Nancy, 1995). 

În orice activitate pe care un cadru didactic o desfășoară, trebuie ca acesta să pornească întotdeauna 
de la „punctele forte” ale elevilor dar și de la „punctele forte” ale învățătorului, cum ar fi: ce știe elevul, ce 
poate să facă, ce îi este îngăduit să realizeze, spre ce are înclinații, de ce abilități didactice dispune. 

Atunci când şcoala şi părinții se completează şi se susţin, ei pot asigura într-o mare măsură o bună 
integrare a copilului în activitatea şcolară, dar şi în viaţa socială. Cercetările realizate în domeniul educaţiei 
arată că, indiferent de mediul economic sau cultural al familiei, când părinţii sunt parteneri cu şcoala în 
educaţia copiilor lor, se observă o îmbunatăţire a performanţelor elevilor, o mai bună frecventare a şcolii, 
precum şi reducerea ratei de abandon şcolar sau chiar a scăderii delicvenţei juvenile. 

Prin toate activitatile realizate la școală se urmărește să-i facem pe copii sa deosebească binele de rău, 
să stie ce se cuvine si ce nu se cuvine să facă, să fie toleranți atât cu ei cât si cu cei din jur.  

Pentru ca succesul educațional să fie garantat e nevoie ca atât părinții cât și școala să formeze o echipă, 
iar fiecare membru al acestei echipe să știe ce are de făcut și care-i este rolul în echipă, dar ce e foarte 
important este acordarea reciprocă a încrederii și a respectului cuvenit. 
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IMPORTANTA ACTIVITATILOR EDUCATIVE REALIZATE IN 

PARTENERIAT CU PĂRINTII 

 

 

 BONTEANU GABRIELA LAURA 
 

 

Şcoala şi familia trebuie să găsească făgaşul colaborării autentice bazată pe încredere şi respect 

reciproc, pe iubirea faţă de copil, să facă loc unei relaţii deschise, permeabile, favorizante schimbului şi 

comunicării de idei. Părinţilor le revine rolul esenţial în creşterea copiilor, asigurându-le acestora nu numai 

existenţa materială, cât şi un climat familial, afectiv şi moral. 

 

Gradul de implicare al părinţilor în viaţa şcolară a copiilor lor influenţează şi rezultatele acestora, în 

sens pozitiv: cu cât părinţii colaborează mai bine cu şcoala, cu atât notele copiilor sunt mai mari. Educaţia 

nu este un proces de care este responsabilă în mod exclusiv şcoala, dar nici părinţii; este un proces al cărui 

succes depinde de colaborarea dintre cele două părţi implicate. 

 

Când şcolile şi familiile lucrează împreuna ca parteneri, beneficiari sunt elevii . Colaborarea dintre 

şcoală şi familie presupune nu numai o informare reciprocă cu privire la tot ceea ce ţine de orientarea 

copilului ci şi înarmarea părinţilor cu toate problemele pe care le comportă această acţiune 

 

Școala îl învață pe copil să se situeze printre semeni, să se obișnuiască cu anumite cerințe și realități 

sociale. Dar educația în familie constituie prima școală a copilului, partea cea mai importantă a pregătirii 

lui pentru viața socială și productivă.  

 

Familia trebuie să fie prima instituție socială care se preocupă de asigurarea condițiilor necesare 

dezvoltării normale a copilului. Școala și familia sunt cei doi poli de rezistență ai educației, care contribuie 

prin mijloace specifice la formarea tinerilor. 
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IMPLICAREA FAMILIEI IN ACTIVITAȚILE DE LA GRADINIȚA,  

PENTRU CONȘTIENTIZAREA TRADIȚIILOR ȘI OBICEIURILOR DE 
IARNA 

 
PROF. INV. PREȘCOLAR BORGOVAN ANAMARIA 

G.P.N. DORNA ARINI 
 
Între factorii educației și familia, familia a fost și este considerată ca factor prioritar și primordial 

deoarece, în ordinea firească a lucrurilor, educația începe din familie unde se formează „ceea ce este mai 
valoros pe lume –omul de caracter”. 

Însă schimbările de natură socio-economică din societate au consecințe negative asupra situației 
copiilor în familie. Părinții mult prea preocupați de satisfacerea nevoilor materiale ale vieții nu mai oferă 
suficientă afectivitate și sprijin copilului-elemente atât de importante dezvoltării armonioase. 

Una din modalitățile de ameliorare a acestor efecte este educarea părinților, care are în vedere 
îndreptarea spre exersarea funcției educative și spre dezvoltarea unor practici eficiente de comunicare și 
interacționare în familie. 

Al II-lea factor care exercită influențe puternice asupra formării personalității preșcolarilor, este 
grădinița. 

Educaţia nu este o experienţă izolată, ci un efort interactiv desfăşurat pe parcursul vieţii. Când factorii 
implicaţi (familia, grădiniţa, şcoala, comunitatea) colaborează, ei pot furniza cele mai bune resurse şi 
experienţe posibile pentru a îmbunătăţii educaţia. O bună relaţie a grădiniţei cu familia poate ajuta la 
obţinerea de performanţe.  

Dezvoltarea unei relaţii cu părinţii copiilor preşcolari presupune un mediu deschis comunicării din 
ambele părţi, Lucru care ar trebui să ofere părinţilor posibilitatea de a formula întrebări, de a-şi exprima 
îngrijorările şi de a participa activ la luarea deciziilor. Cercetările indică importanţa relaţiilor pozitive şi a 
comunicării deschise ca elemente componente ale relaţiei grădiniţă-familie. 

Implicarea părinţilor în educaţie este văzută ca o serie de activităţi pe care părinţii le conduc în mod 
direct sau indirect, implicarea fiind dependentă de mediul grădiniţei. Familiile care au un rol activ în 
educarea copiilor, comunicarea cu educatoarele, coerenţa între cerinţele de acasă şi cele de la grădiniţă, 
suportul reciproc, luarea deciziilor prin cooperare reprezintă soluţia cea mai potrivită pentru asigurarea 
succesului şcolar de mai târziu. Familia şi grădiniţa sunt două elemente care trebuie să îşi asume 
responsabilitatea pentru dezvoltarea copiilor şi să fie parteneri egali în educaţie. 

Educatoarele trebuie să încurajeze părinţi să îşi exprime preocupările şi interesele, prin folosirea 
tehnicii „uşă deschisă, ,minte deschisă”. 

În mod concret, implicarea părinților poate fi reliefată în activități de tipul: 
-activarea în comitetul de părinți; 
-identificarea părinților resursă/voluntari; 
-organizarea cabinetelor de consiliere pentru părinți 
-implicarea părinților în activități administrative (amenajarea spațiilor de joacă); 
-crearea unor proceduri de comunicare specială a părinților cu cadrele didactice 
-inițierea unor programe educaționale pentru părinți 
-identificarea așteptărilor părinților față de grădiniță. 
Comunicarea este elementul-cheie în relaționarea dintre educatoare și părinte. Este temelia pentru 

construirea încrederii între familie și grădiniță. Chiar dacă se știe că relațiile cu familiile sunt importante și 
conduc la rezultate pozitive, uneori este dificilă implicarea părinților în educarea copiilor. De aceea 
stabilirea de parteneriate poate îmbunătății această relație grădiniță-familie. Pentru a dezvolta un parteneriat 
educațional de succes, educatoarele trebuie să creeze părinților oportunitățile necesare pentru a dobândi 
acele abilități care să le permită îndeplinirea unor roluri. Organizând vizite, plimbări, proiecte educaționale, 
excursii împreună cu părinții, cu sarcini și obiective stabilite, sunt încurajați copiii să comunice, să se 
întrebe, să cunoască lumea înconjurătoare cu frumusețile ei etc. 
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Pentru a-i putea ajuta pe preșcolari să înțeleagă mai bine ce înseamnă tradiții și obiceiuri de Crăciun, 
am considerat că o prezentare reală a acestora va fi benefică, așadar am apelat la părinți, bunici și străbunici. 
În cadrul activității de cunoașterea mediului, am prezentat copiilor portul tradițional spre observare, 
analizare, îmbrăcare. Prin urmare am solicitat tuturor părinților și bunicilor, ca fiecare preșcolar să aducă 
de acasă orice obiect, lucru, piesă vestimentară tradițională au pe acasă. Am invitat și părinții și bunicii să 
ia parte la această activitate și am solicitat ca părinții împreună cu copiii să prezinte ceea ce au adus de 
acasă. Nu mică mi-a fost mirarea când, la mini-muzeul nostru am reușit să observăm portul popular 
bucovinean în întregime, atât de fete cât și de băieți, portul popular maramureșan și portul popular din 
Ardeal. Pe lângă portul popular, am putut observa și două personaje importante din zona bucovinei, care 
sunt până azi parte din tradițiile și obiceiurile locale, și anume capra și ursul. Au reușit chiar să memoreze 
câteva versuri hazlii precum: „Ța,ța,ța, căpriță ța/Te-am adus din Africa/Te-am adus cu avionul/Te-am 
hrănit cu biberonul.” 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE  

ÎN PARTENERIAT CU PĂRINȚII 
 

 PROF. ÎNV. PREȘCOLAR BOTA ANA-TEODORA 
GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.13 BISTRIȚA 

 
 Motto:  
„Copiii sunt mesajele vii pe care le trimitem unor vremuri ce nu le vom vedea … !” 
 John W. Whitehead 
 
 După cum bine se știe, familia reprezintă factorul primordial în educarea unui copil și educația începe 

în familie, de aceea legătura dintre grădiniță și mediul familial va trebui să se intrepătrundă. Societatea în 
care trăim este într-o permanentă schimbare și presupune că atât părinții cât și educatoarele să aibă în vedere 
mijloacele pe care le folosesc, pentru a putea colabora cât mai eficient cu copiii, ei fiind foarte vulnerabili 
la această vârstă și influențele negative existând pretutindeni. 

 Parteneriatul dintre grădiniță și familie va duce la o educație solidă a copilului iar prezența familiei 
în cadrul grădiniței va fi liantul între copil și mediul necunoscut. De asemenea, parteneriatulul presupune 
construirea unei relații pozitive între familie și grădiniță, o unificare de valori cu efect benefic asupra 
copiilor. 

 Dacă familia va fi implicată de la început în programul educativ, ea va percepe corect importanța 
colaborării cu grădinița, beneficiile acestei colaborări, iar implicarea sa în activitatea grădiniței va fi 
conștientă, intersantă și reciproc avantajoasă. 

 Dezvoltarea parteneriatului grădiniță-familie şi efectele lui asupra preșcolarului- una dintre cele mai 
importante condiţii ale creşterii eficienţei activităţii educative desfăşurate cu preșcolarii o constituie 
asigurarea unei depline unităţi de acţiune a tuturor factorilor educativi: grădiniță, familie, comunitate. Dacă 
este adevărat că grădinița este factorul de care depinde în mod covârşitor devenirea personalităţii umane, 
tot atât de adevărat este că educaţia coerentă nu poate face abstracţie de rosturile familiei în această 
comuniune. Grădinița şi familia sunt două instituţii care au nevoie una de alta. Grădinița şi familia trebuie 
să găsească făgaşul colaborării autentice bazată pe încredere şi respect reciproc, pe iubirea faţă de copil, să 
facă loc unei relaţii deschise, permeabile, favorizante schimbului şi comunicării de idei.Părinţilor le revine 
rolul esenţial în creşterea copiilor, asigurându-le acestora nu numai existenţa materială, cât şi un climat 
familial, afectiv şi moral. Sunt situaţii în care familia consideră că este suficient să se ocupe doar de 
satisfacerea nevoilor primare (hrană, îmbrăcăminte, locuinţă, cheltuieli zilnice etc.), ignorând importanţa 
unei comunicări afective, nestimulând dezvoltarea sentimentului de apartenenţă. Acasă trebuie să creeze 
un mediu de încredere, echilibrat, în care copilul să se manifeste neîngrădit iar în relaţia cu grădinița pot 
colabora cu alţi membrii ai comunităţii şcolare pentru a crea un climat care sprijină învăţarea, atât în 
grădiniță cât şi în afara ei. Este necesar ca părinţii să îşi schimbe optica pe care o au asupra întâlnirilor din 
mediul şcolar, aceastea putând deveni un sprijin real în îmbunătăţirea relaţiei dintre părinte şi copil, părinte 
şi cadru didactic. Cercetările arată că „în programele în care părinţii sunt implicaţi elevii au performanţe 
mai mari la şcoală decât aceleaşi programe, dar în care părinţii nu sunt implicaţi” 1 (Henderson şi Nancy, 
1995).  

 Gradul de implicare al părinţilor în viaţa şcolară a copiilor lor influenţează şi rezultatele acestora, în 
sens pozitiv: cu cât părinţii colaborează mai bine cu grădinița, cu atât performanțele copiilor sunt mai mari. 
Educaţia nu este un proces de care este responsabilă în mod exclusiv grădinița, dar nici părinţii; este un 
proces al cărui succes depinde de colaborarea dintre cele două părţi implicate. Reacţia grădiniței, ca 
instituţie de educaţie, formare si orientare, la mobilitatea socială și economică, trebuie să fie de adaptare a 
conţinutului, structurii și funcţiilor sale, de creare de premise favorabile pentru preșcolari care să le permită 
integrarea socială rapidă, flexibilitatea, iniţiativa și rezolvarea de probleme, diminuarea imprevizibilului. 
Grădinița trebuie să facă tot ce-i stă în putinţă pentru valorizarea maximă a fiecărui individ prin mai 
raţionala stimulare intelectuală a preșcolarilor, a aptitudinilor, a atitudinilor și a trăsăturilor lor de 
personalitate. Avem în vedere că şcolile de toate gradele sunt organizaţii responsabile pentru educaţia 
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formala a copiilor și adolescenţilor. Grădinițele care duc la bun sfârşit mult mai eficient această 
responsabilitate se consideră pe ele însele și preșcolarii lor ca parte a sistemului social ce include familiile 
și comunităţile. Când grădinițele, familiile și comunităţile lucrează împreuna ca parteneri, beneficiari sunt 
preșcolarii. 

 Colaborarea dintre grădiniță şi familie presupune nu numai o informare reciprocă cu privire la tot 
ceea ce ţine de orientarea copilului ci şi pregătirea părinţilor pentru toate problemele ce le comportă această 
acţiune.  

 În ceea ce priveşte relaţia grădiniță-familie se impun deschideri oferite părinţilor privind aspectele 
şcolare, psihopedagogice, pe lângă aspectele medicale, juridice etc. O bună colaborare între familie și 
grădiniță se poare realiza prin parteneriate. Motivul principal pentru crearea unor astfel de parteneriate este 
dorinţa de a ajuta preșcolarii să aibă succes la grădiniță și, mai târziu, în viața de școlar și în viața de zi cu 
zi. Atunci când părinţii, preșcolarii și ceilalţi membri ai comunității se consideră unii pe alţii parteneri în 
educaţie, se creează în jurul preșcolarilor o comunitate de suport care începe să funcţioneze. Parteneriatele 
trebuie văzute ca o componentă esenţială în organizarea grădiniței şi a grupei de preșcolari. Ele nu mai sunt 
de mult considerate doar o simplă activitate cu caracter opţional sau o problemă de natura relaţiilor publice. 
Parteneriatele dintre grădinițe, familii și comunitate pot ajuta cadrele didactice în munca lor; perfecţiona 
abilităţile şcolare ale preșcolarilor; îmbunătăţi programele de studiu și climatul şcolar; îmbunătăţi abilităţile 
educaţionale ale părinţilor; dezvoltă abilităţile de lideri ale părinţilor; pot conecta familiile cu membrii şcolii 
și ai comunităţii; pot stimula serviciul comunității în folosul şcolilor; pot oferi servicii şi suport familiilor 
şi crea un mediu mai sigur în grădinițe. 
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 IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE REALIZATE ÎN 

PARTENERIAT CU PĂRINȚII  
SAU PREZENTAREA UNOR ACTIVITĂȚI EDUCATIVE ONLINE 

ORGANIZATE PENTRU MARCAREA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ 
 

 CRISTINA BOTEA, CJRAE CALARASI 
 
Educația este un proces împărțit între părinți și profesori, al cărui obiectiv este formarea integrală a 

copiilor. 
Pentru a duce la bun sfârșit o educație integrală este necesar să existe canale de comunicație și acțiuni 

ale familiei cu școala, doar așa se produce dezvoltarea intelectuală, emoțională și socială a copiilor, în cele 
mai bune condiții. Colaborarea familiei cu școala/grădinița dezvoltă copiilor impresia că, deși se află în 
două spații diferite, ele sunt complementare. Participarea activă a părinților în viața școlară a copiilor se 
materializează printr-o mai bună autostimă a copiilor, un randament școlar mai bun, relații și atitudini 
pozitive ale părinților despre școală. 

Familia și școala trebuie să împartă responsabilitățile în educarea copiilor. Ambii au un rol 
fundamental în dezvoltarea integrală a copilului. Colaborarea familiei cu grădinița/școala are o importanță 
majoră, cu efecte pozitive asupra elevilor, părinților, profesorilor, școlii și comunității. 

Între familie și școală trebuie să existe o comunicare foarte strânsă. Dacă un profesor vrea să educe, 
trebuie să colaboreze cu părinții, pentru ca efortul pe care îl realizează la clasă să aibă continuitate și în 
restul zilei. 

Atât școala cât și familia sunt responsabile de: 
*Transmiterea de norme, valori și obiceiuri; 
*Dezvoltarea autonomiei copilului; 
*Transmiterea de cunoștințe (deși acest proces are loc în școală, familia transmite copilului modalități 

de învățare, completează cunoștințele și dezvoltă dragostea pentru lectură); 
*Învățarea responsabilităților (implică acceptarea normelor de comportament, de ordine, curățenie, 

mici responsabilități familiare și școlare). 
În societatea noastră, educația familiară și școlară joacă un rol foarte important în achiziția de 

cunoștințe și comportamente ale copilului, de aceea ambii trebuie să aibă responsabilități și roluri 
complementare. O bună interacțiune între școală și familie, oferă copilului o imagine de apropiere între 
persoanele care se ocupă de el, astfel, acesta se simte familiar și în siguranță în cadrul școlii. 

Fiecare relație familie-profesor este unică și originală, de aceea trebuie să fie individualizată și bazată 
pe încredere și cunoaștere reciprocă. 

Există mai multe forme concrete de colaborare dintre grădiniță și familie, ele se deosebesc în funcție 
de scopul urmărit și de modul de realizare: 

*Referatele prezentate în fața părinților cu anumite prilejuri, cu teme pe bază de fapte și date concrete 
(ex.”Influența familiei asupra personalității copilului); 

*Organizarea unor expoziții cu lucrări executate de copii; 
*Participarea părinților la activități demonstrative; 
*Convorbirile cu familia (pot avea loc spontan sau organizat, din inițiativa educatoarei/profesorului 

sau a părinților); 
*Consultări individuale; 
*Vizitele-constituie o altă formă de colaborare.Includem aici ambele variante, vizitarea familiei de 

către cadrul didactic și vizitarea unității de învățământ de către părinți; 
*Organizarea de activități extracurriculare, organizate și desfășurate împreună cu părinții (vizite la 

muzee, patiserii, fabrici, etc); 
*Participarea părinților alături de copii la diverse ateliere de lucru, organizate de cadrul didactic; 
*Serbările copiilor cu diferite ocazii (Crăciun, 8 Martie, Sfârșit de an școlar, etc). 
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În concluzie, familia și școala sunt cele care influențează dezvoltarea individului și procesul educativ, 
de aceea este foarte importantă colaborarea tuturor celor care intervin în procesul de dezvoltare și formare 
al copilului. 

“Fiecare copil pe care îl educăm este un OM dăruit societăţii” (N. Iorga)  
În primele etape ale vieţii, responsabilitatea educării copilului revine familiei. În mod firesc, părinţii 

sunt primii educatori ai copilului. Copiii sunt apoi înscrişi în grădiniţă, instituţie care le asigură condiţiile 
necesare pentru dezvoltarea în concordanţă cu nevoile individuale. Vine apoi rândul profesioniştilor din 
grădiniţe şi şcoli să se ocupe de educarea şi formarea copiilor printr-o metodologie şi un curriculum specific 
vârstei acestora.  

Grădiniţa este un important mediu de socializare, îi ajută pe copii să interacţioneze cu alţi copii, dar 
şi cu adulţi şi le oferă acestora un mediu primitor, adecvat învăţării. Totodată, grădiniţa oferă suport pentru 
valorificarea potenţialului fizic şi psihic al fiecărui copil, pentru dezvoltarea capacităţii de a intra în relaţie 
cu ceilalţi copii şi cu adulţii. De asemenea, grădiniţa sprijină copilul în interacţiunea cu mediul, favorizează 
descoperirea de către fiecare copil a propriei identităţi şi îi formează o imagine de sine pozitivă. Dar 
educaţia copiilor, priviţi ca cei mai tineri membri ai unei comunităţi, este responsabilitatea întregii 
comunităţi. Ea este leagănul creşterii şi devenirii copiilor ca viitori adulţi responsabili de menirea lor în 
folosul întregii comunităţi, motiv pentru care cel mai important parteneriat care este necesar a fi 
implementat este cel dintre grădiniţă şi familie.  

Activităţile desfăşurate în parteneriat cu părinţii sunt modalităţi propice pentru atingerea unor 
obiective comune în ceea ce priveşte educaţia preşcolarilor, la acestea adaugându- se plăcerea de a fi alături 
de colegi, activităţile desfăşurându-se într-o atmosferă de voie bună, având, pe lângă valoarea social–
educativă şi un efect reconfortant.  

Din acest motiv, recomandăm părinţilor:  
• să le prezinte copiilor grădiniţa ca un loc în care ei se pot juca împreună cu alţi copii, în care pot 

învăţa lucruri noi şi interesante;  
• să cunoască programul grădiniţei şi pe educatorii copilului lor;  
• să vorbească cu educatorii, să stabilească o relaţie adecvată cu aceştia;  
• să ofere informaţii suficiente educatorilor şi să ceară sfatul acestora;  
• să participe la evenimentele din grădiniţă (Ziua copiilor, Ziua grădiniţei, serbări, şezători etc.);  
• să se ofere voluntari prin implicarea în activităţi şi să ceară şi membrilor comunităţii lucrul acesta;  
• să dorească să participe la luarea unor decizii cât mai bune pentru grădiniţă;  
• să discute permanent cu copilul despre ce se întâmplă în grădiniţă;  
• să creeze acasă un mediu bun de joc şi educaţie.  
Din această perspectivă, la grupa mare pe care o conduc am organizat o serie de activităţi în 

parteneriat cu părinţii, care s- au bucurat de un real succes, atât în rândul preşcolarilor, cât şi al părinţilor. 
Importanța unei relații bune între familie și școala, au un scop comun acela de dezvoltare globală și 

armonică a copiilor și, prin urmare, trebuie să fie o sarcină comună; o modalitate de a facilita realizarea 
acestui obiectiv principal. În zilele noastre școlile și părinții cer acest sprijin și colaborare reciprocă, dar 
este dificil de făcut în practică, deoarece există programe contradictorii dificil de a avea timp și, de 
asemenea, nu întotdeauna părinții sunt dispuși sau în caz contrar, profesorii nu sunt întotdeauna deschiși la 
această colaborare. 

Când vorbim despre participarea la școală nu se referă doar la ședințe ci și participarea la activitățile 
propuse, și că există o relație de încredere și ajutor între părinți și profesori. Această relație devine astăzi 
un pilon foarte puternic pentru eficacitatea și răspunsuri pozitive ale dezvoltării educaționale și personale 
a elevilor care a demonstrat că, în absența acestei cooperări, copilul va avea multe probleme în evoluția lui 
școlară și vor exista numeroase limitări. În caz contrar, dacă se dă această cooperare adecvată, elevul va 
evolua în mod satisfăcător și există multe avantaje de care se va bucura copilul. 

Educația este un proces foarte lung care începe să fie învățat de către familie și apoi de școala și este 
nevoie de ambele părți pentru a obține o dezvoltare completă educațională și personală. Prin urmare, școala 
trebuie să accepte importanța participării și colaborării părinți în educația copiilor și necesitatea unei relații 
cordiale între ele profesor și părinți, astfel încât profesorii să își poată îndeplini funcția eficient și complet. 

Școala și familia trebuie să împărtășească preocupările, să facă schimb de informații și să gânduri 
despre educație, școală, copii și ajută la stabilirea unor legi și acorduri privind anumite acțiuni față de copil. 
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Familia trebuie să aplice acordurile luate și încercarea de a transfera cunoștințele școlare în viața de zi cu 
zi și școala trebuie să realizeze la fiecare copil obiectivele convenite sau propuse și să transfere și să aplice 
cunoștințe familiare și de zi cu zi pentru viața școlară a modul în care se realizează această interrelație și 
uniune între educația formală și cea non-formală. 

Părinții au așteptări prea mult de la școală și nu iau nici o decizie pentru dezvoltarea unei relații mai 
strânse cu proprii copii. Școala pentru ei este responsabilă de educația copiilor. 

Profesorul este urmărește să știe cât mai multe despre situația pe care elevul o are acasă, modul de 
viață și despre preocupările acestuia. Implicarea și ajutorul părinților la îmbunătățirea actului educativ, 
performanța și modul de lucru. 

O soluție de îmbunătățire pe care cadrele didactice o propun este organizarea de activități de tot felul 
care favorizează abordarea și participarea familiilor în centre. ideile activităților concrete care au contribuit 
sunt: în principal organizarea de activități activități extracurriculare, întâlniri ale părinților cu tutori, ateliere 
de lucru, coexistență după școală, activități școală, să transmită pliante și broșuri părinților, acțiuni de 
instruire, activități de joc, întâlniri oficiale și participarea informală la întâlniri în clasă, discuții personale, 
grupuri de discuții, reuniuni regulate, excursii, petreceri, povești, jocuri. 

Părinţii au fost captați de şcoală prin forme variate de activităţi extraşcolare, determinându-i să adere 
la ideea de colaborare activă, acceptând rolul de factor răspunzător în devenirea propriului copil. Părinții 
care au participat la activitățile extrașcolare și-au exprimat aprobarea și interesul față de educația dată de 
școală. 

Aceste activităţi extraşcolare au avut o importanță neaşteptat de mare în rândul părinţilor care au 
încercat relaţii noi cu copiii lor, fapt ce i-a determinat să-şi schimbe radical, în mod pozitiv, atitudinea faţă 
de şcoală. 

Activităţile derulate, a îmbunătăţit considerabil legătura dintre şcoală cu familia, părinţii simţindu-se 
utili, prezentând în acest fel un interes mai mare pentru şcoală. Activităţile extraşcolare, sunt atractive la 
orice vârstă. Ele produc bucurie, stârnesc interes,facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită 
un efort suplimentar. 

Elevilor li se dezvoltă spiritul operational, practic, manualitatea, dând oportunitatea fiecăruia să se 
afirme conform naturii sale. Elevii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun de 
bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi. Profesorul are posibilitatea, prin acest tip de activitate, 
să-şi cunoască elevii, să le influenţeze dezvoltarea, să-i dirijeze să realizeze mai uşor şi mai frumos 
obiectivul principal – pregătirea copilului pentru viaţă. Realizarea acestor obiective depinde în primul rând 
de profesor, de talentul său, de dragostea sa pentru elevi, de abordare a temelor, de modul creator, prin 
punerea în valoare a posibilităţilor şi resurselor de care dispune clasa de elevi . 

Trebuie să promovăm o cultură participativă și părinții să colaboreze pentru a favoriza elevulul, 
principalul protagonist al procesului educațional. 

 
Bibliografie: 
1. Cernea Maria, Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea procesului de învăţământ, în 

“ Învăţământul primar“ nr. 1, Ed. Discipol, Bucureşti, 2000; 
2. Crăciunescu Nedelea, Forme de activităţi extracurriculare desfăşurate cu elevii ciclului primar, în 

,,Învăţământul primar“ nr. 2, 3, Ed. Discipol, Bucureşti, 2000. 
 
Părinţii şi educatoarele au un scop comun: pentru realizarea acestui scop, care îi pune pe adulţii din 

cele două medii diferite în comun, este nevoie de colaborare şi de lucru în comun. În această echipă 
constituită în jurul copilului nimeni nu este mai presus, nimeni nu este mai bine pregătit şi fiecare are nevoie 
de celălalt. Părintele poate învăţa de la educatoare, dar şi educatoarea de la părinte şi ambii de la copil.  

O bună colaborare între grădiniţă şi familie se realizează întotdeauna pentru interesul copilului şi 
ajunge să constituie în jurul acestuia o comunitate educativă constantă. Comunitatea educativă este un 
mediu de sprijin pentru educatori şi un mediu asigurator pentru copil, ea permite dezvoltarea personală a 
tuturor membrilor ei (adulţi şi copii).  

Familia, în întregul ei, poate oferi o plajă de experienţă pe care părinţii se pot baza şi la care pot face 
apel când au nevoie. Părinţii care îşi aduc copilul la grădiniţă, se constituie ei înşişi într-o „grupă”. Se 
întâlnesc, fac schimb de experienţă, discută şi se susţin unii pe ceilalţi. De multe ori, afinităţile dintre părinţi 
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se transmit copiilor conturând preferinţele dintre copii. Cu cât părinţii se simt mai bine în grupul de părinţi 
cu atât şi copilul lor se va descurca mai bine în mediul grădiniţei.  

Este nevoie ca educatoarea să acorde timp şi răbdare şi părinţilor. Părinţii au tot dreptul să ştie ce se 
întâmplă cu copilul lor cât este la grădiniţă tocmai pentru a favoriza constituirea unui mediu continuu 
educaţional în jurul copilului.  

Adesea starea ei constantă, deschisă şi relaxată îi poate ajuta pe părinţi să fie mai încrezători şi mai 
repede dornici de colaborare. 

Educatoarea acordând timp părintelui câştigă acest timp prin faptul că un copil este mai receptiv 
educaţional atunci când simte că adulţii din jurul lui sunt în acord şi prin faptul că părinţii se dovedesc 
capabili de real sprijin pentru activitatea din grădiniţă dacă sunt implicaţi.  

O bună colaborare şi comunicare între familie şi grădiniţă este necesară, dar nu este suficientă pentru 
buna dezvoltare a copilului în acest mediu. Este nevoie ca această colaborare să se poarte în jurul nevoii pe 
care o are copilul de a fi în comunitate. Chiar dacă relaţia de colaborare dintre familie şi grădiniţă porneşte 
bine, nu înseamnă că ea va fi fără probleme de aici în acolo. Startul unei relaţii contează foarte mult, dar nu 
este totul, de aceea este important să fie eliminate cele mai importante piedici din calea unei bune colaborări 
şi să fie construit un teren propice pentru realizarea firească a acesteia.  

O relaţie de încredere şi respect reciproc în jurul copilului uşurează foarte mult munca educativă la 
care copilul participă şi cooperează. În cazul contrar, în care adulţii competiţionează între ei, nu se respectă 
şi se contrazic, copilul se simte în nesiguranţă, nu are încredere şi se apără, opunându-se.  

Aici dificultăţile sporesc, iar adulţii au foarte mult de lucru.  
Buna experienţă a copilului în mediul de grădiniţă se transmite mai departe în acomodarea sa la 

mediul şcolar.  
Totodată, părintele care a fost ajutat să creeze o comunitate educativă în jurul copilului aflat în 

grădiniţă, va folosi această experienţă şi când copilul merge la şcoală facilitând atât succesul şcolar al 
acestuia cât şi buna lui integrare în comunitatea de congeneri.  

De pe urma colaborării familiei cu grădiniţa cu toţii avem de câştigat. Primul beneficiar este copilul, 
dar câştigă deopotrivă educatoarele, părinţii şi toţi cei implicaţi în educaţia copilului. Bibliografie : Funcţia 
de părinte este o ,,meserie’’ şi, ca orice meserie, ea trebuie învăţată.  

Părinţii trebuie să cunoască, să devină conştienţi de influienţa pe care o exercită prezenţa lor în viaţa 
copilului, să fie convinşi că educaţia ce trebuie dată copilului, pentru societatea actuală este diferită de cele 
precedente, că societatea viitoare va fi diferită de cea actuală, iar copilul trebuie pregătit corespunzător.  

Unitatea de acţiune a celor doi factori (grădiniţă-familie) în opera de formare a copilului este 
condiţionată de unitatea de vederi, de un mod comun de lucru şi o bună cunoaştere reciprocă. Interesul 
comun al celor două instituţii trebuie să determine o mişcare cu dublu sens, familie-grădiniţă, grădiniţă-
familie, în vederea unei suficiente cunoaşteri a ambelor părţi.  

Familia reprezintă un element cheie în dezvoltarea sănătăţii, competenţei şi activităţii copilului însă 
ea nu poate exercita această funcţie fără colaborarea cu grădiniţa, care asigură resurse suplimentare. Pentru 
a realiza un parteneriat eficient grădiniţă-familie, educatoarea poate implica familia în anumite activităţi 
instructive-educative. Astfel, părinţii trebuie sprijiniţi să îşi cunoasca copii, să le identifice nevoile şi să 
sprijine dezvoltarea şi creşterea lor armonioasă.  

Parteneriatul familie-gradiniţă, cu tot ceea ce presupune el, prezintă avantaje pentru toţi factorii 
implicaţi: educatoare, părinţi, copii. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE REALIZATE 

 ÎN PARTENERIAT CU PĂRINȚII 
 

PROF. BOTIȘ ANAMARIA  
G.P.P. NR. 19 ORADEA 

 
 Învățământul este un produs al dezvoltării sociale și se reflectă cerințele și posibilitățile oferite de 

societate. Sistemul de învățământ se modifică, tinzând spre modernizarea metodelor de predare, a 
conținutului, a formelor de cooperare dintre diferitele instituții educative. Astfel, învățământul preșcolar 
trebuie să realizeze educația preșcolară. Aceasta contribuie la formarae și dezvoltatrea personalitătii 
copilului, în funcție de vârstă, posibilități și dotarea fiecăruia.  

 În procesul de educare a copilului un rol imporatnt îl au patru instituții: grădinița, școala, familia și 
societatea.  

 La vârsta preșcolară, factorul determinant îl are grădinița. Aici, cadrele didactice desfășoară un 
complex proces instructiv-educativ.  

 Grădinița este astăzi un spațiu modern pentru satisfacerea nevoilor de comunitate ale copilului. Ea 
răspunde unor funcții educative diferite și are un rol important de asigurare a unui start școlar bun. Școala 
oferă, de asemenea, servicii educaționale, dezvoltă abilități, formează competențe, transmite cunoștințe. Ea 
funcționează într-o comunitate formată din mai mulți factori de educație care au la rândul lor o ofertă 
educațională: familia, autoritățile, organizațiile guvernamentale, nonguvenamentale, poliție, biserică etc.  

 Familia are un rol foarte important în educația copilului. Familia, pentru copil, este reprezentată de 
acei oameni cu care locuiește în același spațiu și care participă la satisfacerea nevoilor lui.  

 Familia, casa reprezintă mediul în care copilul crește și se dezvoltă în siguranță. Societatea reprezintă 
spațiul unde relațiile sunt mai puțin afectivizate, unde poate gestiona relațiile, unde poate adera la un grup. 
Unitatea de acțiune a celor doi factori grădiniță-familie este condiționată de unitatea de vederi, de un mod 
comun de lucru și de o bună cunoaștere reciprocă. 

 Familia este cea care contribuie prin susținerea și continuarea a ceea ce unitățile de învățământ se 
străduiesc să facă. Grădinița, ca instituție poate îndruma familia în vederea exercitării unor acțiuni educative 
care să fie în concordanță cu idealul educativ.  

 Educatoarele trebuie să cunoască trăsăturile și potențialul educativ al familiei, tipul familiei, relațiile 
interpersonale dintre membrii familiei, autoritatea ei, climatul educativ, metodele educative folosite în 
familie. Astfel se poate contura un sistem unitar de cerințe.  

 Urmează aplicarea acestora. Pentru a se realiza un parteneriat eficient grădiniță-familie, educatoarea 
poate implica familia în anumite activități instructiv-educative, ca de exemplu: activități de consiliere, 
referate prezentate, desfășurarea unor activități în on-line educatoare-familie- preșcolari, ca de exemplu: 
vizită on-line la muzeu sau la grădina zoologică etc. Un alt mijloc îl reprezintă discuțiile, convorbirile cu 
familia, ori de cîte ori e nevoie acestea oferă posibilitatea de a prezenta situații concrete și de a le analiza 
cu părinții. Comitetul de părinți are rolul de a-i antrena pe părinți în organizarea și desfășurarea activităților 
on-line, educatoarea trebuie să țină cont de acesta și să comunice în permanență cu ei.  

 În această perioadă colaborarea presupune implicare 100% și o strategie foarte bună, mai ales 
sincronizarea tuturor actorilor implicați, dar nu este imposibilă. Activitățile în on-line trebuie foarte bine 
gândite pentru a nu încurca și mai mult părinții, să nu uităm că misiunea noastră acum este aceea de a veni 
în sprijinul lor, nu de a aglomera și mai mult părintele.  
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COLABORAREA DINTRE SCOALA SI FAMILIE 

 
PROF. BRÂNDAŞ CORINA RODICA 

LICEUL TEORETIC “SAMUIL MICU”, SĂRMAŞU 
 
 Pe lângă instituţiile de învăţământ care se străduiesc să ofere servicii educaţionale de cea mai bună 

calitate, familia, prin colaborarea cu şcoala, joacă un rol deosebit de important. Secretul succesului şcolar 
al unui elev constă în sprijinul pe care îl are acasă, din partea părinţilor.  

 Ca element al educaţiei, familia este prima şcoală a fiecărui copil. Părinţii le oferă acestora sprijinul 
moral de care au nevoie, se asigură de confortul acestuia procurându-i cele necesare, însă, mai mult decât 
atât, familia îi oferă copilului educaţia morală, acel sprijin moral şi emoţional de care are nevoie. 

Spre deosebire de alte forme de colaborare cu familia (vizite, ateliere de lucru, activităţi de 
voluntariat, consultaţii), prin prezenţa simultană în şcoală a unui număr mai mare de părinţi, dau 
posibilitatea schimbului de experienţă, a confruntării opiniilor şi căutării unor soluţii viabile pentru practica 
muncii educative a părinţilor. Ele se axează pe o tematică precisă, corespunzătoare problemelor educative 
ale clasei sau ale şcolii. 

Prin contactul dintre familiile elevilor dintr-o clasă se determină unificarea atitudinilor şi a acţiunilor 
educative ale părinţilor, înfiriparea unor relaţii de colaborare între aceştia şi exercitarea unei corecte 
influenţe educative benefice. Sunt sprijite familiile ce provin din medii sociale dezavantajate prin 
consilierea acestora şi orientarea în găsirea celor mai bune metode de educare a copiilor. 

Cu toate că aceste argumente demonstrează puternica valoare a adunărilor părinţiilor, în practica 
şcolii în care îmi desfăşor activitatea, apar uneori aspecte deficitare în organizarea şi desfăşurarea lor, 
făcând astfel să scadă efectele bune care ar putea decurge pentru activitatea şcolii şi a familiei. 

Sărbătorile de iarnă reprezintă opotunitatea cea mai potrivită pentru a apropia oameni din categorii 
sociale diferite. Astfel, prin organizarea unor activităţi de voluntariat, şcoala reuşeşte să apropie părinţii şi 
elevii de nevoile celor defavorizaţi. Cu sprijinul părinţilor şi al elevilor, am realizat mai multe activităti 
precum “Cizmuliţa lui Moş Crăciu’, “Fii şi tu un Moş Crăciun” sau “Un zâmbet pentru un chip trist”. Cea 
din urmă activitate desfăşurându-se în anul şcolar 2019-2020. Părinţii şi elevii au colindat la Căminul de 
bătrâni, le-au făcut daruri şi le-au oferit o experienţă de neuitat tuturor bunicilor uitaţi de familiile lor. 

Pe lângă aceste activităţi, părinţii participă la dezbateri, mese rotunde şi îşi sprijină copiii în 
desfăşurarea tuturor activităţilor. Valorile morale pe care le transmit generaţiilor următoare au un puternic 
impact asupra dezvoltării societăţii de mâine. 
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 ACTIVITĂȚI EDUCATIVE ÎN PARTENERIAT CU PĂRINȚII-

IMPORTANŢĂ 
 

 PROF. PENTRU ÎNV. PRIMAR, BRATU TEODORA 
 ŞCOALA GIMNAZIALĂ “GEORGE CĂLINESCU” ONEŞTI 

 
 Educația este un proces împărțit între părinți și profesori, al cărui obiectiv este formarea integrală a 

elevilor.  
 Pentru a duce la bun sfârșit o educație integrală este necesar să existe canale de comunicație și acțiuni 

ale familiei cu școala, doar așa se produce dezvoltarea intelectuală, emoțională și socială a copiilor, în cele 
mai bune condiții.Colaborarea familiei cu școala dezvoltă elevilor impresia că, deși se află în două spații 
diferite, ele sunt complementare. Participarea activă a părinților în viața școlară a copiilor se materializează 
printr-o mai bună autostimă a copiilor, un randament școlar mai bun, relații și atitudini pozitive ale părinților 
despre școală. Familia și școala trebuie să împartă responsabilitățile în educarea copiilor. Ambii au un rol 
fundamental în dezvoltarea integrală a copilului. Colaborarea familiei cu școala are o importanță majoră, 
cu efecte pozitive asupra elevilor, părinților, profesorilor, școlii și comunității. Între familie și școală trebuie 
să existe o comunicare foarte strânsă. Dacă un profesor vrea să educe, trebuie să colaboreze cu părinții, 
pentru ca efortul pe care îl realizează la clasă să aibă continuitate și în restul zilei. Atât școala cât și familia 
sunt responsabile de: 

 *Transmiterea de cunoștințe (deși acest proces are loc în școală, familia transmite copilului 
modalități de învățare, completează cunoștințele și dezvoltă dragostea pentru lectură);  

 *Învățarea responsabilităților (implică acceptarea normelor de comportament, de ordine, curățenie, 
mici responsabilități familiare și școlare).  

 *Transmiterea de norme, valori și obiceiuri;  
 *Dezvoltarea autonomiei copilului;  
 În societatea noastră, educația familiară și școlară joacă un rol foarte important în achiziția de 

cunoștințe și comportamente ale copilului, de aceea ambii trebuie să aibă responsabilități și roluri 
complementare. O bună interacțiune între școală și familie, oferă copilului o imagine de apropiere între 
persoanele care se ocupă de el, astfel, acesta se simte familiar și în siguranță în cadrul școlii. Fiecare relație 
familie-profesor este unică și originală, de aceea trebuie să fie individualizată și bazată pe încredere și 
cunoaștere reciprocă. Există mai multe forme concrete de colaborare dintre şcoală și familie, ele se 
deosebesc în funcție de scopul urmărit și de modul de realizare: 

 *Referatele prezentate în fața părinților în cadrul unei şedinţe cu părinţii organizată online, cu teme 
pe bază de fapte și date concrete (ex.”Influența familiei asupra personalității copilului);  

*Organizarea unor expoziții virtuale cu lucrări executate de elevi şi postate pe platforma educaţională;  
*Participarea părinților la activități demonstrative organizate online;  
*Convorbirile cu familia (pot avea loc spontan sau organizat, din inițiativa profesorului sau a 

părinților);  
*Consultări individuale;  
*Participarea părinților alături de copii la diverse ateliere de lucru, organizate online de cadrul 

didactic;  
*Serbărea de Crăciun organizată pe Meet unde pot participa părinţii,dar şi bunicii elevilor.  
 În concluzie, familia și școala sunt cele care influențează dezvoltarea individului și procesul educativ, 

de aceea este foarte importantă colaborarea tuturor celor care intervin în procesul de dezvoltare și formare 
al copilului. 
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MAGIA SARBATORILOR DE IARNA! TRADIȚII ȘI OBICEIURI. 

IMPORTANȚA ACTIVITAȚILOR EDUCATIVE IN PARTENERIAT CU 
PARINȚII 

 
GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT, 

NR. 39, GALAȚI – EDUCATOARE BUCUR ELENA  
 
 Tradițiile și obiceiurile specifice sărbătorilor de iarnă sunt deosebite, prin diversitatea acestora, prin 

frumusețea lor și prin emoțiile transmise. 
 Tradiția reprezintă un ansamblu de concepții, de obiceiuri, de datini și de credințe care se statornicesc 

istoricește în cadrul unor grupuri sociale sau naționale și care se transmit (prin viu grai) din generație în 
generație, constituind pentru fiecare grup social trăsătura lui caracteristică. 

 În calitate de cadre didactice, trebuie să abordăm activități tematice, care cuprind diferite tradiții și 
obiceiuri, tocmai pentru a transmite aceste valori mai departe, generațiilor viitoare și pentru a spori iubirea 
față de acestea. 

 Ca și educatori, suntem datori să le insuflăm copiilor respectul și iubirea pentru datinile pe care le 
are poporul nostru, iar familia poate ajuta la îndeplinirea acestei misiuni, prin continuarea muncii 
educatorului, acasă.  

 Familia este grupul social vital, ce asigură îngrijirea, protecția și educația copilului. Aceasta 
reacționează la nevoile copilului și ajută la dezvoltarea personalității, imaginii de sine și despre lume. 

 Grădinița are, de asemenea, rolul de a sprijini și de a participa organizat, la creșterea armonioasă a 
preșcolarilor, fiind un alt factor fundamental al dezvoltării acestuia, pe toate planurile. 

 Colaborarea dintre cei doi factori educaționali, familie și grădiniță, prin activități educative ce 
cuprind diferite aspecte din tradițiile și obiceiurile românești, este importantă pentru că preșcolarii încep, 
astfel, să înțeleagă specificul poporului, le pot trezi pasiuni și deprinderi. 

 Atunci când părinții sunt implicați (iau decizii, aduc propuneri, acordă sprijin, sunt comunicativi 
etc.), aceștia susțin și ajută educația, fiind un bun exemplu pentru copii. În caz contrar, când părinții nu 
acordă atenție educației, nu sunt implicați, nici copilul nu va fi interesat de activități, de ceea ce se întâmplă 
în mediul educațional. 

 Colaborarea în cadrul unei astfel de activități se poate face, spre exemplu, prin invitarea părinților la 
grădiniță, pentru a confecționa împreună cu cei mici, sorcova, steaua (în funcție de zonă), pentru a cânta 
colinde împreună, pentru a găti ceva specific sărbatorilor (dacă dotările grădiniței permit acest lucru), ori 
pentru a citi o poveste caracteristică sărbătorilor de iarnă. Având în vedere contextual actual educațional 
(desfășurarea activităților online), cadrele didactice pot oferi indicații și idei pentru a aduce în prim-plan 
obiceiurile și tradițiile, activități pe care copiii vor trebui să le desfășoare împreună cu părinții.  

 Astfel, în această perioadă, colaborarea dintre părinți și educatori este esențială pentru a se putea 
asigura un bun demers didactic. Așadar, educația și familia sunt reunite prin iubirea față de copil. 

 Frumusețea datinilor, transmisă de către părinți, pe de o parte, și de educatori, pe de altă parte, ajută 
la cunoaștere, la valorificarea imaginației și a creativității, la îmbogățirea vocabularului prin învățarea 
colindelor, la conștientizarea importanței bunătății și a bucuriei de a dărui și de a primi. 

 În concluzie, parteneriatele dintre grădiniță și familie, care abordează tradițiile și obiceiurile 
poporului, au rolul de a ajuta copilul să cunoască, să protejeze și să conserve aceste elemente, resimțind an 
de an magia sărbătorilor de iarnă. 
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MAGIA SARBATORILOR DE IARNA. TRADIȚII ȘI OBICEIURI 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR ȘI PREȘCOLAR - BUCUR FELICIA- SANDA 

 ȘCOALA GIMN. „NICOLAE IORGA” SIGHIȘOARA, MUREȘ 
CLASA A III-A 

 
Cercetările realizate în domeniul educaţiei arată că, indiferent de mediul economic sau cultural al 

familiei, când părinţii sunt parteneri cu şcoala în educaţia copiilor lor se observă o îmbunatăţire a 
performanţelor elevilor. 

O soluție de îmbunătățire, pe care am propus-o, a fost organizarea de activități comune care să 
favorizeze abordarea și participarea familiilor în cadrul activităților extrașcolare .  

Serbările reprezintă modalitatea prin care părinţii pot evalua rezultatele copiilor, atât individual cât 
și la nivel de clasă. Ei sunt implicați în amenajarea clasei, decorare, confecționare. 

Spre exempul, înaintea Serbării de Crăciun, am avut un atelier de creație în care, copiii clasei a II-a 
au confecționat, alături de părinții lor, podoabe pentru pomul de Crăciun: globuri, ghirlande, steluțe. Pe 
bănci erau pregătite materialele necesare : hărtie colorată de diverse culori, hârtie creponată, foarfecă, lipici. 

În timp ce erau confecționate podoabele pentru Cărciun, părinții și elevii enumerau, prezentau, datini 
și obiceiuri de Crăciun: obiceiul împodobirii bradului de Crăciun, venirea lui Moș Crăciun cu daruri în 
noaptea de Ajunul Crăciunului, coacerea lichiului și a cozonacului, alimente nelipsite la masa de Crăciun, 
colindatul, atârnarea crenguțelor de vâsc sub care se sărută cuplurile pentru a rămâne nedespărțite ș.a. 
Mersul tinerilor cu Steaua a fost alt obicei menționat ca fiind o datină importantă a Crăciunului românesc. 
În prima zi de Crăciun, mulți colindători umblă pe străzile acoperite cu zăpadă ale orașelor și satelor, ținând 
în mână o stea confecționată din carton și hârtie, cu scene biblice pictate pe ea. O imagine a Sfintei Familii 
este lipită în centru stelei și întreaga creație este atașată de o coadă de mătură sau de un băț puternic.  

Am citit totodată două legende, care au fost întâmpinate cu bucurie atât de copii, cât și de părinți: 
Legenda bradului și Legenda lui Moș Crăciun. 

Împodobirea bradului și a clasei s-a făcut în acordurile melodiei ,,Noapte de vis,,. În acest timp fiecare 
copil a spus de ce așteaptă el Crăciunul și ce își dorește de la Moș Crăciun. Dintre răspunsurile date, 
menționez: aștept Crăciunul pentru că vine Moș Crăciun (aici fiecare copil a adăugat ceea ce își dorește să 
primească de la Moșul), pentru că e iarnă si e anotimpul meu preferat,, pentru că îmi place să împodobesc 
bradul, pentru că mergem la Colindat s.a.m.d. 

În încheiere, elevii, împreună cu părinții, au interpretat o serie de colinde învățate la ora de religie și 
la ora de muzică: Steaua sus răsare, Trei păstori, O, ce veste!, O, brad frumos!. 

Activităţile de acest gen, au îmbunătăţit considerabil legătura dintre şcoală si familie, părinţii 
simţindu-se utili și din acest punct de vedere, prezentând în acest fel un interes mai mare pentru şcoală. Ele 
produc bucurie, stârnesc interes, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort 
suplimentar.  

Prin implicarea părinților în activitățile școlare și extrașcolare se descoperă noi modalități de educare 
a copiilor bazate pe colaborare și comunicare. Cei doi factori au un scop comun și anume educarea și 
formarea copilului pentru viață. 
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Le jeu didactique - méthode efficace pour éduquer petits scolaires 
 

Enseignante Mădălina Bucur 
Ecole Gymnasiale Arcani, Gorj 

 
 
 Le premier âge de l'homme est sous le signe du jeu, mais il fascine aussi l'adulte, par la beauté et la 

liberté. La vocation ludique complète la condition de l'homme de créateur et de sage, prouvant son 
imagination et son esprit créatif, c'est un lien étroit entre les artistes, les enfants et les jeux. Parce que les 
artistes créent avec plaisir, le processus de création peut aussi être considéré comme un jeu. Si le créateur 
ne peint pas, n'écrit pas ou ne sculpte pas, il se sent comme un enfant puni à qui il est interdit de jouer. Il 
devient frustré, triste, un homme dont les horizons sont fermés. Les enfants, mais aussi les artistes voient 
leur jeu comme quelque chose de sérieux, qu'il faut mettre avant les autres, dans la mesure où le jeu implique 
le risque et l'aventure, c'est-à-dire que ses options ne s'appliquent qu'aux possibilités sérieuses. En ce sens, 
tout est sous le signe du jeu, l'homme étant essentiellement la créature qui doit sans cesse choisir, se sceller, 
ce qu'exprime Heidegger par l'idée que l'homme est le projet de ses propres possibilités. Le jeu didactique, 
en tant qu'activité, peut être organisé avec succès à toutes les disciplines éducatives, et en tant que méthode, 
c'est-à-dire, une manière d'organiser et de mener à bien le processus éducatif ( à tout moment de la leçon). 
Concevoir le jeu comme méthode d'apprentissage, met davantage en évidence sa contribution à l'éducation 
de l'enfant scolarisé. Le jeu, surtout celui didactique, engage dans l'activité de la connaissance, des 
processus psychiques les plus importants, ayant à la fois un rôle formateur et éducatif. Les leçon déroulées 
par le jeu soutiennent l'effort des élèves, les gardant toujours attentifs et réduisant le degré de fatigue. Grâce 
à la liberté de pensée et d'action, à la confiance en ses propres pouvoirs, à l'initiative et au courage, les jeux 
éducatifs deviennent aussi précieux qu'agréables. Le jeu développe le courage, la persévérance, la 
compétition, l'équité, la discipline, ainsi que l'esprit de coopération, de vie collective et de comportement 
civilisé. Par son caractère formateur, le jeu influence le développement de la personnalité de l'élève. À 
travers le jeu didactique, nous cultivons l'amour des étudiants pour l'étude, nous stimulons l'effort soutenu 
et nous les déterminons à travailler avec plaisir, avec intérêt, en classe et en dehors. L'utiliser fréquemment 
dans les activités en classe, combinant l'original avec l'agréable, on trouve que l'activité devient plus 
intéressante, plus attrayante, comme le remarque le psychologue américain, Jerome S. Bruner: 

«Le jeu est un moyen admirable de faire participer activement les élèves au processus 
d'apprentissage. L'étudiant se retrouve ici dans la situation d'acteur en tant que protagoniste et non en tant 
que spectateur, ce qui correspond très bien au dynamisme de la pensée, de son imagination et de sa vie 
affective à un besoin intérieur d'action et un besoin émotionnel d'action et d'affirmation». 

L'organisation de l'activité basée sur un jeu didactique 
 La méthode du jeu didactique peut être utilisée avec succès afin d'atteindre les objectifs 

fondamentaux les plus divers, dans divers types d'activités didactiques et à tout moment de la leçon: de 
captation d'attention, d'enseignement, d'assimilation, de consolidation et d'assurance de feed-back, révision, 
évaluation. Dans le choix du type de jeu didactique, on tient compte de: but poursuivi et des compétences 
visées, les conditions de travail spécifiques et les tâches à résoudre. Entraîner les élèves eux-mêmes à la 
conception de jeux didactiques est pour eux un exercice très utile, et pour l'enseignant, un test d'évaluation 
efficace . Le déroulement optimal du jeu didactique suppose la présence des éléments caractéristiques: 
surprise, devinette, compétition, ainsi que la mise en place d'un climat d'activités favorable, d'une ambiance 
détendue, liée à la bonne humeur. Dans toute méthode pédagogique, les jeux didactiques doivent être 
utilisés avec beaucoup de discernement et considérés avec soin, ce sont des activités qui contribuent de 
manière heureuse à l'acquisition de connaissances, à la formation de compétences, de comportements. Pour 
une meilleure réalisation du jeu didactique, l'enseignant doit: 

 - de choisir les jeux didactiques en fonction des objectifs poursuivis par les particularités de la classe 
et de la discipline 

 - d'imprimer un rythme de jeu 
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 - de maintenir l'ambiance de jeu 
 - d'éviter les moments de monotonie  
 - de stimuler l'initiative et l'identité des élèves 
 - de suivre leur comportement 
 - de former des conclusions, des appréciations dans lequel le jeu a été réalisé, sur le comportement 

de l'élève, pour faire des recommandations d'évaluation individuelles ou générales. 
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PARINȚI ȘI COPII – IMPREUNA LA ȘCOALA 

 

PROFESOR: BUCUR MAGDALENA IULIANA 

COLEGIUL NAȚIONAL IENĂCHIȚĂ VĂCĂRESCU 

TÂRGOVIȘTE, DÂMBOVIȚA 
 

 Copii se nasc și cresc în sânul familiei – iubiți, ocrotiți, ajutați de către cei care le-au dat viață. Este, 

așadar, natural ca, atunci când micuții pornesc pe calea cea frumoasă, dar și anevoioasă, a școlii, să fie în 

continuare sprijiniți de către părinții lor. Mai întâi, au nevoie de ajutor în realizarea sarcinilor școlare, a 

temelor, iar în al doilea rând au nevoie de sprijin emotional, de încrederea care vine din confirmarea primită 

de la cadrul didactic și de la părinți. Cu atât mai mult, în contextul situației create de pandemia de covid-

19, prezența părinților este necesară în cadrul activităților instructiv-educative. 

 Astfel de activități, realizate de copii împreună cu părinții lor, pot include asistența în efectuarea 

temelor, deoarece cadrul didactic are posibilități mai reduse de a ajuta și de a-i verifica pe elevi în procesul 

instructiv-educativ și de evaluare, precum și efectuarea de activități care să vizeze realizarea de proiecte în 

cadrul orelor de arte sau abilități practice. De asemenea, se pot realiza activități de lectură împreună cu 

părinții, din bibliografia națională și din cea universală, când cadrul didactic poate indica fragmente de 

valoare literară și stilistică deosebită, menite să îi ajute pe copii să își dezvolte vocabularul, sentimentele de 

dragoste față de lectură, față de oameni – fie că sunt membri ai familiei, prieteni, persoane necunoscute sau 

aflate în situații dezavantajate, sentimente de empatie, de dragoste față de neam și patrie. La finalul unei 

etape de lectură se pot realiza mese rotunde, la care să participle copilul însoțit de părinte și să se realizeze 

discuții pe marginea lecturii. Se mai pot organiza mici concursuri de bricolaj sau de cusut, care să dezvolte 

dragostea pentru frumos și respectul pentru muncă. De asemenea, dragostea și respectful față de natură pot 

fi dezvoltate în cadrul unor activități de protejare a mediului, prin curățarea acestuia sau plantarea de pomi 

– copii și părinți participând și fiind uniți prin dorința de a ocroti și de a lăsa o moștenire de valoare copiilor. 

 Pe lângă valoarea pe care o au în cadrul procesului instructiv-educativ, aceste activități de colaborare 

între părinți și copiii lor au și un mare beneficiu psihologic, deoarece îi ajută să își dezvolte și inteligența 

emoțională, care este la fel de prețioasă în evoluția lor spre maturitate.  
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE 
REALIZATE ÎN PARTENERIAT CU PĂRINȚII 

 
PROF. BUFNEA DENISA DANIELA 

LICEUL TEHNOLOGIC “ION BARBU” GIURGIU 
 
 „În programele în care părinţii sunt implicaţi elevii au performanţe mai mari la şcoală decât aceleaşi 

programe, dar în care părinţii nu sunt implicaţi” (Henderson şi Nancy, 1995). 
Şcoala şi familia sunt două instituţii care au nevoie una de alta și trebuie să găsească făgaşul 

colaborării autentice bazată pe încredere şi respect reciproc, pe iubirea faţă de copil, să facă loc unei relaţii 
deschise, favorizante schimbului şi comunicării de idei. 

După cei șapte și, mai nou, șase ani de-acasă, școala are un rol primordial în educația copiilor, alături 
de familie, dar și de întreaga societate, deoarece educația permanentă presupune o învățare pe tot parcursul 
vieții.  

După cum spunea Maria Montessori, „Copilul care se naște nu intră într-o ambianță naturală, ci într-
o civilizație”. 

Colaborarea între toți factorii educaționali, în primul rând între școală și familie, este stringentă. 
Școala nu-și poate realiza pe deplin sarcinile fără contactul cu familia. Părinții nu pot cunoaște pe deplin 
psihologia copilului lor dacă nu află și modul lui de comportare în condițiile școlare. Activitatea de acasă 
este o continuare a activității pedagogice de la școală și invers. Școala colaborează cu familia și în domeniul 
învățării elevului și în domeniul activităților libere, extrașcolare, educative, în diferite domenii de activitate 
în afară de clasă și școală. Totodată părinții trebuie să cunoască dacă copilul lor are o comportare corectă 
față de colegii de clasă, față de personalul școlii precum și dacă purtarea lui pe stradă și în alte locuri este 
una corespunzătoare. „A-ți învăța copiii să facă binele înseamnă a le lăsa moștenirea cea mai prețioasă” 
(Mantegazza). 

Când şcolile şi familiile lucrează împreună ca parteneri, beneficiari sunt elevii. 
Dacă şcoala are susţinerea familiei şi există o bună comunicare între cele două, atunci elevul se 

îndreaptă în direcţia dorită. Se urmărește contribuţia pe care o aduce implicarea familiei în dezvoltarea și 
educarea copilului şi importanţa parteneriatului şcoală-familie. 

O bună colaborare între familie și scoală se poare realiza prin parteneriate. Motivul principal pentru 
crearea parteneriatelor este dorinţa de a ajuta elevii să aibă succes la şcoală și, mai târziu, în viață. Atunci 
când părinţii, elevii și ceilalţi membri ai comunității se consideră unii pe alţii parteneri în educaţie, se 
creează în jurul elevilor o comunitate de suport care începe să funcţioneze. Parteneriatele trebuie văzute ca 
o componentă esenţială în organizarea școlii şi a clasei de elevi. Ele nu mai sunt de mult considerate doar 
o simplă activitate cu caracter opţional sau o problemă de natura relaţiilor publice. Parteneriatele dintre 
școli, familii și comunitate pot ajuta profesorii în munca lor; perfecţiona abilităţile şcolare ale elevilor; 
îmbunătăţi programele de studiu și climatul şcolar; îmbunătăţi abilităţile educaţionale ale părinţilor; 
dezvoltă abilităţile de lideri ale părinţilor; conecta familiile cu membrii şcolii și ai comunităţii; stimula 
serviciul comunității în folosul şcolilor; oferi servicii şi suport familiilor şi crea un mediu mai sigur în şcoli. 

Un studiu realizat în ceea ce privește necesitatea colaborării școală-familie enumeră patru motive 
pentru care școala și familia se străduiesc să stabilească legături între ele: 1. părinții sunt juridic responsabili 
de educația copiilor lor; 2. învățământul nu este decât o parte din educația copilului; o bună parte a educației 
se petrece în afara școlii; 3. cercetările pun în evidență influența atitudinii parentale asupra rezultatelor 
școlare ale elevilor, în special asupra motivațiilor învățării, precum și faptul că unele comportamente ale 
părinților pot fi favorizate datorită dialogului cu școala; 4. grupurile sociale implicate în instituția școlară 
(în special părinții și profesorii) au dreptul să influențeze gestiunea școlară. 

 Parteneriatele dintre școală și familii pot: a. ajuta profesorii în munca lor; b. perfecționa abilitățile 
școlare ale elevilor; c. îmbunătăți programele de studiu și climatul școlar; d. îmbunătăți abilitățile 
educaționale ale părinților; e. dezvolta abilitățile de lideri ale părinților; f. conecta familiile cu membrii 
școlii. 
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Colaborarea cu familia trebuie să se concretizeze într-un program comun de activități ale școlii cu 
aceasta. 

Pedagogic, familia este spaţiul primei socializări a copilului, este importantă pentru organizarea 
proceselor de educaţie şi instruire, iar școala – instituţia specializată în realizarea activităţii de educaţie 
conform obiectivelor pedagogice ale procesului de învăţământ, stabilite la nivel de politică a educaţiei. 
Parteneriat pedagogic – relaţiile existente între instituţiile implicate direct sau indirect în proiectarea şi 
realizarea obiectivelor sistemului de învăţământ: şcoală, familie, comunitatea. 

Obiectivele educaţionale nu pot fi realizate decât prin eforturile conjugate ale tuturor factorilor, în 
special ale factorilor activi: părinţi şi educatori oficiali. În primii 15-16 ani de viaţă ai copilului, familia este 
factorul cu cea mai puternică influenţă educaţională. O dată cu intrarea copilului în şcoală, responsabilitatea 
părinţilor se amplifică, proporţional cu compexitatea sarcinilor instructiv-educative. Părinţii care consideră 
că copilul odată intrat în şcoală “merge”, comit o mare greşeală. Experienţa ne oferă permanent exemple 
edificatoare despre consecinţele care decurg din neparticiparea părinţilor la continuarea procesului 
educaţional, alături de şcoală. Anumite caracteristici ale procesului educaţional determină prezenţa 
părinţilor alături de educatoare şi învăţători, dar şi în continuare în clasele gimnaziale şi chiar în clasele de 
liceu, alături de profesori şi diriginţi. 

„Totul educă: oamenii, lucrurile, fenomenele, dar în primul rând şi în cea mai mare măsură, oamenii. 
Între aceştia primul loc îl ocupă părinţii şi educatorii” – A. S. Makarenko, “Cartea pentru părinţi” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliografie: 
*Casfle E. Educarea părinţilor în lume. Institutul pentru Educaţie al UNESCO. – Bucureşti, 1972  
*Stern H.H. Educaţia părinţilor în lume. Institutul pentru Educaţie al UNESCO. – Bucureşti, 1972 
*Ezechil Liliana- ,,Comunicarea educaţională în contextul şcolar”, 2002  
*Stăiculescu Camelia -,,Şcoala şi comunitatea locală”-parteneriat pentru educaţie, 2007 
*https://tribunainvatamantului.ro/author/tribuna-invatamantului/ 

246

https://tribunainvatamantului.ro/author/tribuna-invatamantului/


 
IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE 
REALIZATE ÎN PARTENERIAT CU PĂRINȚII 

 
PROF. BUFNEA MARIAN 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MIHAI EMINESCU” GIURGIU 
 
Mediul familial ocupă un loc important printre factorii determinanţi ai evoluţiei copilului, acesta fiind, 

în toate etapele evoluției sale la influențele provenite din acest mediu. 
Trăsăturile personalităţii acestuia se formează în raport cu modelul şi contextul trăit în mod direct, 

nemijlocit, de către copil în mediul său familial, iar atitudinile părinţilor au consecinţe durabile asupra 
personalităţii, în formarea copilului. 

Familia reprezintă primul mediu formativ pentru copil, reprezintă mediul socio-cultural în care 
copilul s-a născut, în care creşte. În aceste condiții statutul familiei ca prim educator al copilului reprezintă 
un factor important în stabilirea parteneriatului între școalăşi familie. Este important ca părinții să se simtă 
responsabili şi responsabilizaţi pentru a colabora cu școala şi a asigura condițiile optime pentru derularea 
eficientă a procesului educativ. Totodată se are în vedere astfel, implicarea şi responsabilizarea celor doi 
factori implicaţi în educaţia copilului, familia şi şcoala, în beneficiul copilului, care este beneficiarul direct 
al educaţiei. 

Colaborarea dintre părinți și școală este esențială atât pentru a asigura un mediu securizant copiilor, 
familiilor și personalului din unitățile de învățământ, cât și pentru a oferi sprijin educațional prin interve 
intervenții coerente și consecvente din partea celor doi factori fundamentali de educaţie a copilului. 

Majoritatea părinţilor au nevoie de informaţii de bază referitoare la copiii lor. Ei vor să fie informaţi 
despre scopul de bază al programului educativ la care participă copiii lor şi doresc să fie implicaţi în luarea 
deciziilor. Părinţii vor să fie la curent cu progresele copilului. 

Comunicarea cu părinții trebuie să fie considerată o prioritate a unităților de învățământ din 
perspectiva implicării părinților în realizarea de activități extrașcolare. Pentru a ne asigura că fiecare copil 
beneficiază de educație conform posibilităților și particularităților sale, părinții trebuie antrenați în acest 
demers. 

Prin încheierea parteneriatelor cu părinţii, în vederea realizării de activități educative, aceştia sunt 
implicați în planificarea şi derularea activităților educative pentru copii, ceea ce implică o responsabilizare 
acestora. Astfel, părinţii au posibilitatea să-şi cunoască mai bine copiii, modul lor de manifestare în viaţa 
de grup, pot înţelege mai bine rolul lor în educația acestora. 

Pentru realizarea unui parteneriat eficient și durabil cu părinții este necesar să se țină cont de 
următoarele aspecte: 

• părinţii să fie considerați ca participanţi activi la procesul educațional, care pot aduce o contribuţie 
reală şi valoroasă la educarea copiilor lor; 

• școala să cunoască şi să se valorifice informaţiile date de părinţi, despre copii, referitore 
particularitățle acestora; 

• părinţii să fie consultați ori de cîte ori trebuie să se ia decizii referitoare la copiii lor; 
• responsabilitatea educării copiilor trebuie să fie imparţită între părinţi școală; 
• părinții să conștientizeze impotanța continuarea pocesului educațional acasă și să urmarească în 

mod regulat progresul copiilor lor; 
• părinții să ia parte, să sprijine activităţile extraşcolare desfășurate la nivelul școlii. 
Parteneriatele școală familie trebuie văzute ca o componentă esenţială în organizarea școlii şi a clasei 

de elevi. Ele nu mai sunt de mult considerate doar o simplă activitate cu caracter opţional sau o problemă 
de natura relaţiilor publice. Parteneriatele dintre școli şi familii pot avea o contribuție importantă la 
eficietizarea procesului educațional astfel: 

• pot ajuta profesorii în munca lor;  
• pot perfecţiona abilităţile şcolare ale elevilor;  
• pot îmbunătăţi programele de studiu și climatul şcolar;  
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• pot îmbunătăţi abilităţile educaţionale ale părinţilor;  
• pot conecta familiile cu membrii şcolii și ai comunităţii şi pot crea un mediu mai sigur în şcoli. 
Participarea părinţilor la activităţile extracurriculare organizate de școală, întâlniri ale părinților cu 

consilieri școlari, ateliere de lucru, activități de instruire, întâlniri oficiale și participarea informală la 
întâlniri în clasă, discuții personale, grupuri de discuții,, implicarea părinţilor în proiecte şi parteneriate 
şcolare, mese rotunde în care părinţii şi profesorii să facă schimb de experienţă, ziua porţilor deschise, 
excursii, drumeţii, reprezintă alte modalităţi de colaborare şcoală familie. Părinţii pot contribui la 
organizarea, dar şi susţinerea acestora prin sponsorizare sau să asigure supravegherea copiilor alături de 
cadrele didactice.  

Prin implicarea părinții în activități școlare și extrașcolare, acestea vor fi mai atractive pentru elevi, 
iar părinții vor fi mai implicați și mai conștienți de actul didactic, de importanța școlii în viața copilului, 
aceste specte derminând părinții să se implice și să colaboreze în realizarea acestor activități, contibuind 
astfel la formarea părinţilor în spiritul ideii de parteneri egali în educaţia copiilor pentru a investi în 
dezvoltarea acestora, implicarea în atragerea de resurse (financiare sau materiale) necesare unei bune 
desfăşurări a activităților educaţionale, creearea unui mediu educativ pozitiv, favorabil, adecvat pentru o 
stimulare continuuă a învătarii spontane a copilului; achizitionarea de către părinţi a unor informaţii şi 
cunoştiinţe pe care să le folosească în educarea propriilor copii. 

Colaborarea dintre şcoală şi familie se dovedeşte astfel a fi o componentă de importantă majoră în 
desfășurarea activităţilor educative desfășurate la nivelul școlii, având o contribuție importantă la realizarea 
unor condiţii optime pentru derularea procesului educativ. 

Totodată se are în vedere astfel, implicarea şi responsabilizarea celor doi factori implicaţi în educaţia 
copilului, familia şi şcoala, în interesul copilului, care este beneficiarul direct al educaţiei. 
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CREȘTEREA IMPLICĂRII PĂRINȚILOR ÎN ACTIVITĂȚILE ȘCOLII 

 
PROF. ÎNV. PREȘCOLAR BULARDA SANDA 
GRADINIȚA CU P. N. STRAMTURA, VASLUI 

  
 Creșterea implicării părinților în activitățile școlii este o bună practică de care țin seama sau ar trebui 

să țină seama toate unitățile școlare din învățământul preuniversitar. Un factor important pe care îl vom 
explica în alte două livrabile este, legat de creșterea implicării părinților în activitățile școlii – comunicarea 
acestora cu școala și diversele perspective teoretice - și de aici și practice, pe care le presupune comunicarea 
interumană.  

 De cele mai multe ori, părinții asteaptă mai mult de la școală și nu fac mai nimic pentru dezvoltarea 
unei relații mai strânse cu proprii copii. Pentru ei școala este singura responsabilă de educația copiilor. 
Dezintersul părinților poate nărui tot efortul pe care profesorii îl depun la orele de curs. Profesorul/ 
învățătorul / educatorul trebuie sp fie interesat să știe mai multe despre situația pe care elevul o are acasă, 
despre preocupările și modul de viață al acestuia. Fără implicarea și ajutorul părinților, sistemul educativ 
nu își găsește singur căile prin care își poate îmbunătății performanța și modul de lucru. 

 Părinţii pot fi atraşi alături de şcoală prin forme variate de activităţi extraşcolare, determinându-i să 
adere la ideea de colaborare activă, acceptând rolul de factor răspunzător în devenirea propriului copil. Deși 
părinții consideră că ei știu ceea ce este bine, pentru că ei aleg, caută și se interesează desprediferite opțiuni, 
acceptul copilului este cel care îi ajută să se implice și să obțină ceva din ceea ce eiîși propun. Părinții care 
au luat parte la activitățile extrașcolare și-au manifestat interesul și aprobarea față de educația oferită de 
școală în general. 

 Ca urmare a activităţilor desfășurate împreună cu părinții, legătura şcolii cu familia se poate 
îmbunătăţi considerabil, părinţii simţindu-se utili, prezentând în acest fel un interes mai mare pentru şcoală. 
Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. 

 Creșterea implicării părinților reprezintă un factor important în dezvolarea și creșterea copiilor. O 
bună colaborare a părinților cu școala poate îmbunătăți procesul de educație. Părinţii sunt, în general, 
parteneri activi în desfăşurarea unor programe care se desfășoară în cadrul şcolii. De asemenea, părinţii pot 
fi atraşi alături de şcoală prin forme variate de activităţi extraşcolare, determinându-i să adere la ideea de 
colaborare activă, acceptând rolul de factor răspunzător în devenirea propriului copil. 

 Părinții pot veni chiar cu idei de realizare a unor activităţi extraşcolare: excursii, concursuri, 
programe artistice care fac mai vizibile manifestările elevilor, precum și rezultatul muncii lor. Aceste 
activităţi extraşcolare au un impact mare în rândul părinţilor, care experimentează astfel relaţii inedite 
cucopiii lor, fapt care îi poate determina să-şi schimbe radical, în mod pozitiv, atitudinea faţă de şcoală. 

 Ca urmare a activităţilor derulate împreună cu părinții, legătura şcolii cu familia s-a îmbunătăţit 
considerabil, părinţii simţindu-se utili, prezentând în acest fel un interes mai mare pentru şcoală. Activităţile 
extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, produc bucurie, facilitează 
acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, 
operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se afirme conform naturii sale. Copiii se 
autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, asumându-şi 
responsabilităţi. 

 Dascălul are, prin acest tip de activitate, posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să 
le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal - pregătirea copilului 
pentru viaţă. Realizarea acestor obiective depinde în primul rând de educator, de talentul său, de dragostea 
sa pentru copii, de modul creator de abordare a temelor prin punerea în valoare a posibilităţilor şi resurselor 
de care dispune clasa de elevi. 

 Orice activitate școlară poate deveni extrașcolară prin prelungirea ei într-un context exterior școlii. 
Părinții sunt puși astfel în fața unei game variate de activități care sunt toate foarte atrăgătoare și tentația de 
le face loc tuturor este mare. Deși părinții consideră că ei știu ceea ce este bine, pentru că ei aleg, caută și 
se interesează desprediferite opțiuni, acceptul copilului este cel care îi ajută să se implice și să obțină ceva 
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din ceea ce eiîși propun. Părinții care iau parte la activitățile extrașcolare își manifestă astfel interesul 
șiaprobarea față de educația oferită de școală. 

 Pentru creșterea implicării părinților în activitățile școlii apreciem că sunt necesare a fi aplicate 
constant următoarele exemple de bune practici: 

a) Elaborarea de către fiecare școală a unor programe – numite programe de educare/implicare a 
părinților în activitatea școlară - care să fie cunoscute de elevi și părinți care să contribuie la creșterea 
implicării și responsabilizării părinților în activitățile școlare; 

b) Obținerea unei implicări benevole a părinților, de bună voie, care numai astfel poate fi benefică, 
iar sprijunul acordat este real; 

c) Implicarea părinților în activitățile extrașcolare; 
d) Participarea părinților, alături de copil, la activitatea de învățare de acasă; 
e) acordarea unei zile libere din partea angajatorilor pentru prezența părinților la ședințele cu părinții 

sau la întâlnirile cu personalul școlii. 
 Deși părinții elevilor din instituțiile educaționale situate în zone defavorizate sunt, ca toți părinții 

extrem de ocupați cu problemele familiale sau profesionale curente, este în interesul lor evident, dar și al 
tuturor celorlalți actori educaționali și locali care au legătură cu problemele educaționale, să se implice în 
rezolvarea problemelor educaționale, semnalate de instituția educațională și, împreună cu factorii de 
conducere ai școlilor în cauză sau ai instituțiilor/autorităților locale să găsească cele mai bune căi și mijloace 
pentru a rezolva cu succes toate problemele apărute în domeniul educației incluzive. 
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MAGIA SARBATORILOR DE IARNA! TRADIȚII ȘI OBICEIURI 

 
 PROF. INV. PREȘC.: BUMBU DANIELA-PAULA 

 GRADINIȚA CU P.P. NR. 13, BISTRIȚA 
 
 Românul este iubitor de cultură și folclor,dornic să păstreze datinile transmise din moși-strămoși. 

Timp de o lună, din 6 decembrie până în 6 ianuarie, de la Sfântul Nicolae și până la Bobotează, în tradiția 
românească sărbătorile de iarnă ne unesc și au o semnificație profundă în inimile oamenilor.În casele 
românilor se primesc cadouri, se întind mese, se desfășoară jocuri, colinde,urări, ce ar ajunge pentru un an 
întreg. Cei care le păstrează, le practică cel mai mult sunt locuitorii satelor, aceștia oferă un adevărat 
spectacol de sărbătorile de iarnă, un ritual mitic. 

 În fiecare familie găsim o parte din aceste obiceiuri: sosirea lui Moș Nicolae, a lui Moș Crăciun, 
împodobirea casei în straie de sărbătoare, pomul de Crăciun, colindul, sorcova, plugușorul. 

 Rolul cadrului didactic este acela de a familiariza copilul,încă de la cea mai fragedă vârstă,cu 
obiceiurile și tradițiile străvechi transmise de la o generație la alta. Ei trebuie să știe că în fiecare an,în 
aceeași zi de iarnă-25 decembrie, s-a născut copilul Iisus în orașul Betleem. Pe lângă educația culturală pe 
care preșcolarii o dobândesc în cadrul familial, le-am îmbogățit cunoștințele despre folclor și tradiții, i-am 
familiarizat cu legendele celor doi moși prin lectură, povestirea educatoarei,l ectură după imagini, 
memorizare (Noapte de Crăciun, Fetița cu chibriturile, În așteptarea lui Moș Nicolae, Crăciunul copiilor 
etc.). 

 Pentru a primi cadouri de la cei doi moși,copiii trebuie să fie cuminți,ascultători,să recite poezii 
pentru fiecare moș,să interpreteze cântece, colinde. 

 Moș Crăciun are o înțelepciune și o blândețe care-i va motiva pe copii să fie mai buni,mai cuminți.În 
activitățile din timpul zilei i-am antrenat, cu ușurință, la realizarea unor podoabe originale, încurajându-i să 
dea frâu liber imaginației, să creeze diferite podoabe, ghirlande, steluțe, nuci colorate, combinând culorile 
după placul lor, lucruri care le vor înfrumuseța locuința în zilele de sărbătoare. Copiii îndrăgesc foarte mult 
momentele în care participă nemijlocit la împodobirea bradului, a sălii de grupă, a propriei case și mai ales 
la confecționarea cadourilor, felicitărilor pentru cei dragi. 

 De sute de ani,copii,flăcăi sau adulți, în funcție de zona geografică a țării,se pregătesc din timp, cu 
multă sârguință, pentru a vesti celorlalți marea taină petrecută în ieslea din Betleem.Ei au colindat,au 
interpretat poezii adecvate,urări tradiționale: ”Sorcova”, ”Plugușorul”, fiind răsplătiți la sfârșit cu 
bomboane, colaci, covrigi, cozonac, nuci, mere și chiar bani. 

 Copiii au cunoscut aceste obiceiuri ale colindului prin citirea de imagini, poze,interpretarea 
colindelor,vizionarea de înregistrări audio-video, observarea costumelor tradiționale de capră, urs etc. 

 Le-am precizat că 1 Ianuarie este ziua Anului Nou, când copiii urează pe la casele 
oamenilor.Plugușorul este urarea tradițională în preajma Anului Nou,este însoțit de strigături vesele,într-un 
ritm vioi,optimist,cuvinte frumoase de prosperitate,de belșug adresate fiecărui gospodar,însoțite de pocnete 
de bice și sunete de clopoței. 

 Un alt obicei de Anul Nou este umblatul cu ”Sorcova”-bucuria copiilor. Aceștia poartă o crenguță 
de brad,împodobită cu globuri, hârtie colorată,versurile care se recită transmit vigoare și tinerețe celui care 
i-a primit,încearcă să prospecteze viitorul. 

 Am informat copiii că în 6 Ianuarie este Botezul lui Iisus. În ajunul Bobotezei preotul merge din casă 
în casă sfințind fiecare încăpere cu agheasmă și împărțind fire de busuioc. 

 Consider că este foarte important ca preșcolarii să fie familiarizați, să cunoască semnificația 
sărbătorilor de iarnă,mai ales obiceiurile și tradițiile practicate în această perioadă. I-am îndemnat ca în 
preajma sărbătorilor de iarnă să aibă un comportament civilizat, să manifeste hărnicie, bunătate, dărnicie, 
veselie, ascultare a părinților, să împartă cu cei dragi și cu cei săraci o parte din bunurile lor.  
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE  
IN PARTENERIAT CU PARINȚII 

 
PROF. EDUCAȚIE SPECIALĂ: BUZEA VERONICA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR 1, CĂLĂRAȘI 
 
 Părinții sunt beneficiari direcți in procesul educativ si modul lor de implicare în educația propriilor 

copii reprezintă elementul de stabilitate si continuitate în evoluția propriilor copii, pe măsură ce aceștia 
avansează in cicluri de învățământ, până la integrarea completă a lor în societate și in câmpul muncii. Din 
pacate, mulți dintre acestia, fie sub presiunea unui program prea încărcat și a lipsei de timp, fie din cauza 
dezinteresului și a falsei impresii că unitățile de învățământ sunt singurele responsabile în formarea copiilor, 
fie prin simplu fapt că nu stăpânesc modalități de comunicare eficientă cu cei mici și se simt depașiți de 
situații ori din diverse motive nu manifestă suficient interes pentru activitățile didactice din școală. Aici 
intervine ca factor decisiv modul în care cadrul didactic știe să descopere strategii, metode și demersuri 
potrivite pentru a-i atrage pe părinți și pentru a-I determina să colaboreze și să devină un factor activ în 
procesul de învățământ. 

Școala oferă o gama diversă de posibilități de comunicare: 
• Discuții zilnice, atunci cand timpul o permite sau cand are loc un eveniment deosebit. 
• In cadrul sedințelor de consiliere, pentru a-si exprima punctual de vedere în discutarea problemelor 

esențiale. 
• Prin folosirea proiectelor tematice în care li se solicită direct ajutorul. 
• In cadrul unor acțiuni extracurriculare realizate împreuna cu elevii, serbări, excursii. 
• In activitățile din proiectele de parteneriat încheiate cu familia. 
Folosind proiecte tematice și apelând la ajutorul direct pentru furnizarea unor material concrete (cărți, 

imagini, etc), părinții vor fi la zi cu temele si conținuturile prezentate și, cum micii elevi trăiesc cu satisfacție 
momentul când prezintă propriile materiale si devin “transmițători de informații”, bucuria lor se va 
răsfrânge tot asupra părinților. 

De asemenea, prezența părinților în cadrul non-formal, în excursii, serbări, vizite, oferă un climat 
afectiv plăcut, se trăiesc emoții pozitive, se formează noi legături și se mărește coeziunea colectivului de 
părinți. Majoritatea acțiunilor de acest fel sunt distractive sau relaxante, devin experiențe noi și captivante 
pentru toți cei implicați. Și dacă sunt astfel resimțite, participanții vor fi dornici să repete astfel de 
experiențe. 

Desigur, putem să transformăm aceste experiențe într-o obișnuință organizând astfel de acțiuni în 
proiecte de parteneriat cu părinții. Efectele sunt vizibile în adaptarea si evoluția copiilor și în modul în care 
percep ei mediul instituțional, școala nemaifiind percepută ca un climat apăsator și îndepărtat de familie, ci 
un loc unde se bucura toți împreună și, fără să-și dea seama, învață tot mai multe lucruri. 

Posibilitățile de a alege activități captivante țin de creativitatea dascalului și pot fi sportive, artistice, 
de socializare, caritabile, de experimentare, întreceri sportive distractive, cu sau fară implicarea unor 
parteneri exteriori . La acestea se adaugă participarea membrilor familiilor în programul Școala Altfel. 
Introducerea acestui program îi mobilizează pe părinți să caute ei activități atractive, să se intereseze de 
instituții care ar răspunde curiozității copiilor și să stabilească canale de comunicare cu factorii instituționali 
importanți ( Poliția, pompierii, biserica, muzee, etc). 

Abordarea părinților într-o manieră caldă, deschisă, amplasarea accentului pe binele copilului ca 
prioritate, transparența, asigurarea unui climat corespunzator, deținerea unor cunoștințe pedagogice si 
psihologice care sa ii ofere statutul de “expert în educație” si să ii determine pe părinți să se adreseze cu 
încredere acesteia, atașamentul față de copii și tratarea lor individualizată, pot conduce la rezultate deosebite 
în abordarea și implicarea familiei în actul educațional. 

Părinții trebuie să fie transformați în parteneri de lucru, în parteneri de comunicare, astfel încât să se 
obțina maximul de beneficii pentru copil. Pentru că, pană la urmă, elevul ocupă locul central atât în procesul 
educativ, cât și în familie, și numai prin eforturile unite din partea profesorului și a familiei, acesta se va 
putea integra in societate. 
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IMPORTANTA PARTENERIATULUI CU PARINTII 

 
PROF. INV. PRESC. BUZLE VICTORIA ANCUTA 

GPP NR 45, ORADEA 
 
 Una dintre cele mai importante condiţii ale creşterii eficienţei activităţii educative desfăşurate cu 

elevii o constituie asigurarea unei depline unităţi de acţiune a tuturor factorilor educativi: şcoală, familie, 
comunitate. Dacă este adevărat că şcoala este factorul de care depinde în mod covârşitor devenirea 
personalităţii umane, tot atât de adevărat este că educaţia coerentă nu poate face abstracţie de rosturile 
familiei în această comuniune. 

 Şcoala şi familia sunt două instituţii care au nevoie una de alta. Şcoala şi familia trebuie să găsească 
făgaşul colaborării autentice bazată pe încredere şi respect reciproc, pe iubirea faţă de copil, să facă loc unei 
relaţii deschise, permeabile, favorizante schimbului şi comunicării de idei.Părinţilor le revine rolul esenţial 
în creşterea copiilor, asigurându-le acestora nu numai existenţa materială, cât şi un climat familial, afectiv 
şi moral.  

 Activitatea educativă ce se realizează în grădiniţă nu poate fi separată de alte influenţe ce se exercită 
asupra copilului, şi, mai ales, nu poate face abstracţie de la acestea.  

Mediul familiei este primul mediu educativ şi socializator pe care îl cunoaşte copilul şi a cărui 
influenţă îi marchează esenţial dezvoltarea ca individ. Legătura copilului cu familia este, din această cauză, 
extrem de puternică şi din multe puncte de vedere de neînlocuit. Familia îndeplineşte importante funcţii în 
procesul general al integrării copilului în mediul social, fapt ce se reflectă asupra dezvoltării sale:  

- creeaza o dependenţă absolută a copilului de membrii microgrupului familial: din punct de vedere 
fizic, psihic, material; 

- datorită profunzimii relaţiilor de tip afectiv, impactul emoţional pe care îl execută este maxim; 
- familia oferă primele modele comportamentale, creează primele obişnuinţe şi deprinderi (nu 

întotdeauna bine conştientizate şi nici întotdeauna pozitive în conţinut); 
- familia creează o anumită matrice existenţială, un stil comportamental care se imprimă asupra 

întregii evoluţii a individului şi care va genera, de asemenea, rezistenţa la schimbările ulterioare care se 
impun; 

- influenţa educativă pe care o exercită familia este implicită, face partea integrantă din viaţă. 
Mediul preşcolar îi oferă copilului un prim mediu socializator de tip organizaţional, care îşi relevă o 

parte din caracteristicile şi particularităţile lui ca mediu instituţionalizat: 
- introduce în relaţiile copilului cu adultul o anumită „distanţă socială”; 
- oferă copilului un cadru social bazat pe o normativitate elementară constând în anumite reguli de 

convieţuire cu ceilalţi; 
- creează copilului posibilitatea de a se compara cu covârstnicii, pentru a-şi întări în felul acesta 

sentimentul conştiinţei de sine, percepţia de sine, imaginea de sine; 
- îl familiarizează pe copil cu grupul micro-social în cadrul căruia învaţă să devină partener, să joace 

unele roluri sociale; 
- îl obişnuieşte pe copil cu: programul orar, cu programul de viaţă, cu schimbarea mediului de 

existenţa; 
- stimulează dezvoltarea autonomiei personale şi a independenţei. 
Pentru realizarea unei legaturi între grădiniţă şi familie, ar fi recomandabil să se elaboreze un plan în 

jurul unor întrebări esenţiale: 
a) Care este atitudinea familiei faţă de grădiniţă? 
Din acesta punct de vedere se poate constata că unele familii manifestă o totală încredere în rolul pe 

care grădiniţa l-ar putea avea asupra dezvoltării copilului, pe când altele întârzie la maximum momentul 
integrării lui în acest mediu sub argumentul că introducerea vremelnică a copilului într-un program orar 
relativ riguros stopează cu brutalitate procesul copilăriei.  

 O ordonare a familiilor după motivaţiile în funcţie de care ele caută gradiniţa va pune in evidenta: 
- familia ce recurge la grădiniţă din dorinţa disciplinării copilului; 
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- familia care caută grădiniţa ca pe o ultimă soluţie pentru rezolvarea problemei supravegherii 
copilului; 

- familia care recurge la gradiniţă din imitaţie; 
- familia ce recunoaşte gradiniţei meritul de a oferi programe educative stabile, uneori mai coerente 

decât cele oferite de ea însăşi. 
b) Care sunt ocaziile de a comunica cu părinţii? 
Ocaziile pentru a discuta cu părinţii pentru a găsi împreună soluţii problemelor cu care se confruntă 

copilul trebuie căutate chiar şi atunci când ele nu se oferă cu uşurintă. În general ele sunt prilejuite de acele 
momente În care copilul este introdus ori extras din programul grădiniţei. Sintetizând, cele mai frecvente 
ocazii pe care le are educatoarea de a comunica cu parinţii sunt: 

- când parinţii aduc copiii la grădinită; 
- la sfârşitul programului, când părinţii îşi iau copiii de la grădiniţă; 
- cu prilejul diferitelor evenimente festive ce se organizează la nivelul grădiniţei: serbari diverse, 

festivităţi la început de ciclu ori la sfârşit de ciclu preşcolar; 
- vizite la domiciliu. 
 c) Care sunt principalele modalităţi de a comunica cu părinţii? 
Cadrul în care se desfăşoară discuţiile între educatoare şi părinţi este destul de semnificativ dacă se 

ia în considerare faptul că: 
- în contextul formal al instituţiei, dialogul educatoare-părinţi este contaminat de poziţia 

profesională pe care este tentată să o adopte educatoarea; 
- în contexte informale (diverse ocazii ce se ivesc în afara instituţiei), când dialogul este mai relaxat, 

mai personalizat. 
 Din nici o împrejurare nu trebuie să se piardă din vedere faptul că părinţii îşi cunosc cel mai bine 

copiii, chiar dacă ei nu au întotdeauna abilitatea de a acţiona într-un sens favorabil acestora. Relaţia părinte-
copil este, de cele mai multe ori, prea încărcată emoţional şi, de aceea, riscă să fie dominată de subiectivism. 
Meritul educatoarei va fi cu atât mai mare cu cât va reuşi să restabilească echilibrul fără a forţa lucrurile şi 
fără a transforma tensiunile în conflict. Intervenţia educatoarei trebuie să fie marcată de bunăvoinţă şi 
profesionalism. În acest sens se pot face unele recomandări privind atitudinile cele mai avantajoase ce pot 
fi abordate în dialogul educatoare-părinte:  

- Colaboraţi, cooperaţi cu părinţii! 
- Dialogaţi, simpatizaţi, empatizaţi cu ei! 
- Nu criticaţi, nu sancţionati, ci sugeraţi cu delicateţe, faceţi recomandări! 
Procedând astfel, educatoarea va reuşi să stimuleze disponibilitatea părinţilor pentru soluţionarea în 

parteneriat a eventualelor probleme ce s-ar ivi în legătură cu copilul. Părinţii sunt, de obicei, deschişi la 
sugestiile educatoarei atunci când sunt trataţi cu încredere, ca adulţi responsabili. 
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IMPORTANŢA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE REALIZATE ÎN 

PARTENERIAT CU PĂRINȚII 
 

PROFESOR LOGOPED, CADARIU MIHAELA FLORINA 
 CENTRUL JUDETEAN DE RESURSE SI ASISTENTA EDUCATIONALA 

ARAD 
 
 Nevoia unui parteneriat educațional între școală și familie este din ce în ce mai resimțită. Nevoia de 

a ajuta tinerii să-şi construiască personalități puternice și libere plasează școala în poziţia de a-şi consolida 
colaborarea cu familiile elevilor pe care îi formează. Prin crearea unui parteneriat școală-părinți, șansele de 
a combate abandonul şi lipsa de interes față de școală sunt mai mari. Prin urmare, promovarea cooperării 
între școală şi familie este necesară și pentru prevenirea problemelor tinerilor. Școala trebuie să-şi 
consolideze canalele de comunicare interpersonală și, împreună cu familia, trebuie să știe să asculte tinerii, 
să știe să-i îndrume și să-i motiveze prin promovarea unei culturi capabile să propună valori pozitive. Școlile 
care împărtășesc o serie de valori familiilor, au garanții mai mari de succes în misiunea lor educațională. 

 Prin urmare, după ce s- a constatat că cele mai bune rezultate școlare în ceea ce privește interesul, 
participarea, non-abandonul se obțin acolo unde există o relație sinergică școală-familie, școala este 
chemată să planifice intervenții țintite asupra părinților. Aşadar, este necesar să gândim și să organizăm 
momente semnificative împreună cu copiii și părinţii lor, chiar și în afara orelor de curs, acestea 
reprezentând oportunități de a trăi împreună experiențe de cunoaștere și dezvoltare.  

 Activităţile şi proiectele educative în care sunt implicaţi şi părinţii pot fi considerate momente 
privilegiate atât pentru elevi, cât şi pentru mame și tați, deoarece au ocazia să împărtășească activități 
interesante și creative cu copiii lor.  

 Scopul principal al acestor evenimente este implicarea activă a părinților într-un mod care permite 
tuturor participanților să experimenteze, să redescopere și să-și reactiveze potențialul creativ. Creativitatea 
nu este un dar înnăscut și nici nu este o activitate rezervată exclusiv artiștilor. Creativitatea este o activitate 
normală a minții care poate și trebuie exersată, ea putând fi, într-o oarecare măsură, dobândită cu experiență. 
Acesta poate fi unul dintre motivele pentru care se doreşte a li se oferi părinților această oportunitate 
minunată de a se implica în noi experiențe. 

 Activităţile, proiectele sau momentele dedicate petrecerii timpului împreună - părinţi şi copiii – se 
desfăşoară într-un mediu protejat caracterizat print-un climat de încredere și colaborare. Datorită structurii 
adecvate a spațiilor și prezenței educatorilor, se acordă o atenție permanentă relațiilor dintre participanţi, 
creării și menținerii unui context adecvat, adaptat nevoilor și intereselor adulților și copiilor prezenţi. 

 În plus, astfel de activităţi reprezintă noi modalități de a fi împreună cu cei mici, o șansă pentru copii 
să se distreze și să socializeze între ei și cu părinții lor.Totodată, îşi propun să ofere multe oportunități de 
distracție și să garanteze posibilitatea dobândirii de noi experiențe educative și ludice, care, odată 
interiorizate, pot deveni modele utile de comportament în diferite situații, cum ar fi la școală sau în familie. 

 Scopul principal al activităților educative realizate în parteneriat cu părinții este de a consolida 
legătura dintre părinți și copii prin faza ludico-recreativă, prin exploatarea spațiilor interioare și exterioare 
ale unei anumite locaţii. Rezultatul va fi promovarea bunăstării psiho-fizice și dezvoltarea potențialului 
cognitiv, emoțional, relațional și social al copiilor. Toate acestea vor fi realizate oferind un răspuns flexibil 
și diferențiat la nevoile cuplurilor părinte-copil.  

 Printre obiectivele acestor activităţi, regăsim: implicarea părinților în mod activ în activități de atelier 
manual; crearea unor spații pentru discuții între părinţi; crearea de oportunități de comparație cu alți părinți 
prezenți; oferirea unor ocazii, în timpul activităților, de a reflecta la sine ca persoană și ca părinte; stimularea 
capacităţii de a observa și auto-observa relația părinte-copil; încurajarea participării părinților la viața 
şcolii/grădiniţei; stimularea şi îmbogăţirea abilităţilor socio-afective ale copiilor față de părinți; facilitarea 
modalitățile de schimb de informaţii, păreri, bune practici.. 
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 Activităţile care pot fi organizate în cadrul proiectelor realizate în parteneriat cu părinţii sunt variate, 
de la lectură până la confecţionarea de decoraţiuni, momente ludice și sportive, reprezentări grafico-
picturale sau obiecte create în timpul atelierelor. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE REALIZATE ÎN 

PARTENERIAT CU PĂRINȚII PENTRU MARCAREA SĂRBĂTORILOR DE 
IARNĂ 

 
PROF. ÎNV. PREȘC. CĂMÎRZAN DANIELA 

GRĂDINIȚA CU P.P. NR. 64, GALAȚI 
 
 Luna decembrie este una aparte pentru cei mai mulți dintre noi. Toată lumea se pregătelte să 

sărbătorească Crăciunul. Copiii se gândesc cu bucurie la această zi, deoarece abia așteaptă să deschidă 
cadourile pe care le vor primi de la Moș Crăciun. Părinții sunt încântați de timpul pe care îl vor petrece cu 
familia, de atmosfera cu cântece și filme de Crăciun, de împodobirea bradului și pregătirea cadourilor. 

 O activitate pe care am propus-o părinților și care s-a bucurat de un mare succes a fost pregătirea 
unui calendar de Advent. 

Calendarul de Advent reprezintă expresia nerăbdării și a pregătirii în așteptarea sărbătorilor, 
numărând la propriu, zi cu zi, până în Ajunul Crăciunului. Cu fiecare zi mai aproape de Crăciun, toate acele 
lucruri micuţe pe care le facem au menirea să ne îmbogățească sufletește, să ne bucure și să ne introducă 
treptat în atmosfera Crăciunului. 

Calendarul de Advent este numerotat de la 1 la 24. 
Iată trei idei de materiale, pe care le-am propus pentru confecţionarea calendarului: 
Pe o sfoară se agaţă, după cum dorește fiecare, 24 de plicuri sau 24 de ciorăpei . Pe fiecare plic se 

lipește sau se desenează o imagine de iarnă- un brad, un ren, un om de zăpadă, un fulg, iar ciorăpeii trebuie 
să fie, de asemenea, cu simboluri de iarnă. Fiecare plic sau ciorăpel trebuie numerotat de la 1 la 24. Vor fi 
prinse pe sfoară cu cârlige. 

O altă variantă este pregătirea unui borcan frumos de sticlă (eventual decorat de sărbătoare) în care 
se introduc cele 24 de bileţele cu activităţi. 

Pentru inspirație, am propus următoarele activități pentru cele 24 de zile.  
• Să citească copiilor o poveste de Crăciun  
• Să compună împreună cu cei mici scrisoarea către Moș Crăciun 
• Să bea împrenă un ceai cald cu miere și lămâie 
• Să curețe ghetuțele pentru venirea lui Moș Nicolae 
• Să asculte și să cânte colinde 
• Să facă o ședință foto de sărbătoare, acasă 
• Să pregătescă haine, jucării și cărți pentru a le dona copiilor săraci 
• Să împodobescă bradul și casa de sărbătoare 
• Să pregătească decorațiuni sau felicitări pentru bunici sau pentru alte persoane dragi 
• Să pregătească împreună o prăjitură 
• Să organizeze o petrecere în pijamale 
• Să savureze împreună o cană de ciocolată caldă 
Fiecare bilețel poate fi însoțit de o jucărie mică sau ceva dulce, iar bucuria copiilor este și mai mare. 

Fără cel mai mic dubiu, Calendarul de Advent aduce fericire în fiecare casă, iar mult așteptata sărbătoare a 
Crăciunului aduce veselie, culoare și magie. 
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ŞEZǍTOARE ,,SATUL MEU ÎN SǍRBǍTOARE” 

 
PROF. INV. PREȘCOLAR CERASELA CAMPANU 

ȘCOALA GIMNAZIALA ,,ALEXANDU PIRU” MARGINENI/ BACAU 
 
SCOPUL ACTIVITĂŢII: Cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor specifice poporului român legate 

de venirea lui Moş Craciun; formarea virtuţilor creştine şi cultivarea unui comportament bazat pe 
generozitate şi dragoste faţă de semeni; stimularea creativităţii, a inteligenţelor multiple, a lucrului în 
echipă, a cooperării şi toleranţei; dezvoltarea capacităţii de observare, descoperire, analiză şi sinteză. 

 Cunoasterea şi păstrarea unor tradiţii şi obiceiuri specifice sărbătorilor de iarnă. 
OBIECTIVE OPERAŢIONALE : 
 - să utilizeze într-un context nou, prin şezǎtoare,cunoştinţele dobândite despre satul natal,obiceiuri 

şi tradiţii populare; 
 - să scoatǎ în relief ,sǎ exemplice frumuseţea costumului popular; 
 - să interpreteze corect ,omogen, cântece populare;  
 - sǎ prezinte dansuri populare specifice zonei:,,Hora”,,Sorocul”; 
 - sǎ recite poezii din folclorul copiilor, monologuri în grai moldovenesc; 
 - sǎ exprime sentimente de bucurie ,admiraţie faţǎ de valorile folclorice ale satului natal . 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: Activităţile celei de-a cincea zi a derulãrii proiectului tematic 

,,Sărbătorile la români ”se desfăşoară conform noului curriculum. Ca temă a acestei zile, am ales ,,Azi e zi 
de şezǎtoare ”.Clasa va fi decorată corespunzător temei . 

 Odată cu sosirea lor în sala de grupă, dimineaţa, copiii vor găsi la centrul tematic o casǎ ţǎrǎneascǎ 
.Le voi face o surprizǎ aşteptându-i îmbrǎcatǎ în costum popular,recitând poezia ,,Satul meu,, ,pe fond 
muzical. Astǎzi îi voi invita la o cǎlǎtorie în minunata lume a obiceiurilor şi tradiţiilor populare specifice 
satului natal, poftindu-i la şezǎtoare. 

Am avut în vedere cunoştinţele anterior dobândite şi pe baza lor am creat punţi de legătură cu noul 
conţinut.  

Activitatea se încheie cu şezǎtoarea ,,Satul meu în sǎrbǎtoare” prin care se va evalua proiectul tematic. 
 Am avut în vedere ca obiectivele propuse să fie realizabile şi am oferit posibilitatea tuturor copiilor 

să-şi valorifice potenţialul intelectual şi creativ. 
 Şezǎtoarea va cuprinde: 
• cântece populare  
• dansuri populare :,,Sorocul ”,,Hora” 
• dans popular în perechi 
• poezii  
• monologuri în grai moldovenesc 
• cântece religioase 
• ghicitori 
• proverbe 
• strigǎturi  
Şezǎtoarea se va desfǎşura într-un cadru specific: clasa este amenajată ca o cameră ţǎrǎneascǎ 

împodobitǎ cu scoarțe, țoale, prosoape cusute, icoane vechi, coșuri cu știuleți, ghemuri de lână.  
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE 

 ÎN PARTENERIAT CU PĂRINȚII 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR, CAMPANU DANIELA  
ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 22 GALAȚI 

 
Societatea, din cele mai vechi timpuri, este într-o continuă evoluție. Evoluția anului 2020 asupra 

tehnologiei a determinat elevii din România să facă progrese. Deși, s-au trezit în fața unui zid numit 
”învățare online”, au știut să testeze abilitățile de informaticieni. Cadre didactice, elevi, părinți, dar mai ales 
bunici au fost depășiți de avalanșa de informații digitale. Încet, încet, cu răbdadre și înțelegere din partea 
fiecăruia, elevii au învățat să se autoinstruiască și cu ajutorul profesorilor au reușit să-și învingă propriile 
temeri în legătură cu activitățile care se desfășoară în școala online. 

Părinții au identificat problemele existente și au luat măsuri pentru ca elevii să-și desfășoare 
activitățile educative online în toate condițiile (au achiziționat tablete/ laptopuri personale sau au primit din 
partea școlii, au reamenajat camerele copiilor, au creat acasă condițiile necesare participării active și 
conștiente ale copiilor la activitățile educative online).  

Activitățile educative în parteneriat cu părinții au avut un rol extrem de important în educația elevilor, 
deoarece au fost sprijinul direct acordat profesorilor. Fără părinți, bunici sau centrele educative, elevii nu 
ar fi reușit să străbată materia curriculumu-lui național, iar profesorii nu ar fi reușit să-și desfășoare 
activitatea educativă în cele mai bune condiții. 

Tranziția școală-acasă nu a fost ușoară. Însă parteneriatul școală-familie în dezvoltarea lor 
educațională în perioada pandemiei este despre cum pot gestiona părinții o situație nemaiîntâlnită. Educația 
propriilor copii trebuie să continuie indiferent de situație. Orice început e greu pentru fiecare în orice 
domeniu de activitate, dar dacă se muncește se vor culege roade bune. 

Dacă în America acest tip de activiate educațională început să se desfășoare în urmă cu 15 ani, acum 
e primită și în România sau alte tări Europene. E timpul să ne aliniem standardelor lumii pentru a beneficia 
de un viitor promițător. Nimeni nu a fost și nu este de acord cu școala online, însă are multe beneficii. 
Acestea constau în dezvoltarea abilităților digitale ale elevilor, în studiu indiviual în orice domeniu, 
gestionarea timpului pentru învățare. Elevii învață să învețe singuri, îsi apreciază munca, acumulează 
experiențe noi, își creează oportunități de învățare. 

Elevii au nevoie de susținere permanentă din partea părinților și a profesorilor. Educația de azi va 
deveni educația de mâine. Cum se va forma fără susținerea necondiționată a părinților și a instituțiilor 
competente în promovarea idelului educațional ?  

Viitorul societății de azi va fi viitorul unei societăți de mâine. O societate mai responsabilă, mai 
digiatalizată, mai eficientă, mai dinamică, dar mai afectată emoțional. Probabil vom asista la un mutism 
electiv, singurul dispozitiv de comunicare fiind internetul. 

Va fi o provocare pentru întreaga societate, educația profesională a erei digitale și educația emoțională 
fiind materia primă în dezvoltarea individului. 

 
 
 

260



 
IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE REALIZATE ÎN 

PARTENERIAT CU PĂRINȚII 
 

REALIZATOR PROF. ÎNV. PRIMAR: CÂMPEAN RAMONA ALEXANDRA 
 
Factorii de bază care ajută copilul în desăvârșirea propriei educaţii sunt şcoala şi familia. Funcţia 

educativă a familiei constă în formarea priceperilor, deprinderilor de viaţă, sentimente. Rolul familiei este 
important în dezvoltarea copilului din punct de vedere fizic, intelectual, moral si estetic. Şcoala, alături de 
familie, influenţează, prin condiţiile concrete în care se desfăşoară procesul de învățământ, personalitatea 
copilului. 

Şcoala eficientă realizează un parteneriat cu elevul, prin valorizarea si respectarea identităţii sale cu 
familia, prin recunoaşterea importanţei acesteia şi atragerea în procesul didactic şi cu toate resursele 
educative ale societaţii pe care le identifică şi le foloseşte activ. Este nevoie a se dezvolta un nou concept 
care să întărească schimbarea în relaţiile şcoală-familie. Acest concept este parteneriatul 
educaţional.Parteneriatul educaţional este forma de comunicare, cooperare şi colaborare în sprijinul 
copilului la nivelul procesului educaţional. Acesta presupune o unitate de cerinţe, opţiuni, decizii şi acţiuni 
educative între factorii educaţionali. 

• Parteneriatul educaţional se realizează între: 
• instituţiile educaţiei : familie, scoală si comunitate ; 
• agenţii educaţionali : copil, părinţi, profesori, specialişti în rezolvarea unor probleme educaţionale; 
• membrii ai comunităţii cu influenţă asupra creşterii, educării si dezvoltării copilului (medici, 

factori de decizie, reprezentanţi ai bisericii, ai poliţiei) ; 
• influentele educative exercitate la anumite momente asupra copilului ; 
• programele de creştere, îngrijire şi educare a copilului. 
 Părintii, copiii şi comunităţile se influentează puternic unii pe alţii. Mediul în care trăiesc părinţii 

poate sprijini sau devia vieţile lor, poate determina multe dintre valorile lor. De asemenea, părinţii pot 
influenţa comunitatea şi pot contribui la dezvoltarea valorilor comunităţii. Activitatea educativă ce se 
realizează în şcoală nu poate fi separată, izolată de alte influenţe educative ce se exercită asupra copilului. 
Educaţia este cea care desăvârşeşte fiinţa umană, educaţia pe care copilul o primeşte în familie, în şcoală şi 
de la comunitate. Implicarea părinţilor joacă un rol important în cadrul intervenţiei şcolare. Acţiunile care 
implică părinţii produc o schimbare în ambientul familiei şi cresc aspiraţiile, atât ale părinţilor pentru copiii 
lor, cât şi ale copiilor înşişi. Ca prim factor educativ, familia oferă copilului aproximativ 90% din 
cunoştinţele uzuale ( despre plante, animale, ocupaţiile oamenilor, obiecte casnice), familia este cea care ar 
trebui să dezvolte spiritul de observaţie, memoria şi gândirea copiilor. Copilul obţine rezultatele şcolare în 
funcţie de modul în care părinţii se implică în procesul de învăţare, asigurându-i copilului cele necesare 
studiului. 

Tot în familie se formează cele mai importante deprinderi de comportament : respectul, politeţea, 
cinstea, sinceritatea, decenţa în vorbire şi atitudine, adică ,,cei şapte ani de acasă ’’. Uneori părinţii uită că 
trebuie să facă front comun cu profesorii, deoarece şi unii şi alţii nu doresc decât dezvoltarea armonioasă a 
elevului, educarea şi îmbogăţirea cunoştinţelor acestuia. Se întâmplă totuşi ca ceea ce consideră părinţii a 
fi o măsură corectă pentru copilul lor într-o anumită situaţie, să nu fie tocmai ceea ce are nevoie copilul în 
acel moment. De aici apar conflictele, rupturile dintre membrii familiei, renunţarea la intervenţii din partea 
părinţilor care sunt depăşiţi de situaţie . Între familie şi şcoală trebuie să existe o permanentă colaborare 
care se poate realiza prin vizite reciproce, şedinţe şi lectorate cu părinţii. 
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Un parteneriat familie – şcoală este relaţia cea mai profitabilă pentru toti cei ce participă la acest 
demers. Parteneriatul va fi eficient dacă fiecare parte va reţine că acelaşi subiect este copilul nostru şi 
şcolarul nostru. Cadrele didactice află cum este fiecare copil, în ce mod ajunge mai repede la succes, ce îl 
interesează şi-l pasionează, iar părinţii vor cunoaşte în ce momente să-l susţină pe şcolar, în ce fel să-l 
motiveze şi să-l ajute . Şcoala este instituţia socială în care se realizează educaţia organizată a tinerei 
generaţii . Ea este factorul decisive şi pentru formarea unui om apt să contribuie la dezvoltarea societaţii, 
să ia parte activă la viaţa, să fie pregătit pentru muncă. Procesul de învăţământ este cel care conferă şcolii 
rolul decisiv în formarea omului. Menirea şcolii nu este numai de a înzestra elevii cu un bagaj de cunoştinţe 
cât mai mare, ci şi de a stimula calitatea de om. 

 Parteneriatul educaţional se aplică la nivelul tuturor acestor relaţii. Colaborarea dintre şcoală şi 
familie presupune o comunicare efectivă şi eficientă, o unitate de cerinţe şi o unitate de acţiune când este 
vorba de interesul copilului. 

Implicarea părinţilor în rezolvarea problemelor şcolare şi în sprijinirea procesului instructiv-educativ 
are o serie de motivaţii, dintre care enumerăm : părinţii îşi cunosc copiii şi doresc să îi descopere ca elevi, 
părinţii au nevoie de informaţii referitoare la îndeplinirea rolului de elev de către copilul lor. Forme de 
colaborare a părinţilor cu şcoala: 

• prezenţa la şedinţe şi lectorate ; 
• asistarea elevilor în efectuarea temelor; 
• participarea la activităţi cultural- artistice şi sportive ; 
• organizarea unor expoziţii, serbări, excursii ; 
• organizarea unui colţ verde în şcoală ; 
• atragerea unor fonduri pentru şcoală ; 
• susţinerea bibliotecii prin donaţii de cărţi. 
O comunicare optimă învăţător/ diriginte/ familie are rolul de a acţiona în mod pozitiv asupra 

copilului şi de a stopa comportamentele negative. De multe ori apar dificultăţi de comunicare şi de 
dezvoltare a relaţiei şcoală- familie. De aceea trebuie cunoscuţi factorii care favorizeaza dar şi blochează o 
comunicare eficientă. Lipsa de comunicare din partea uneia dintre ele afectează evoluţia elevului, 
rezultatele şcolare şi natura comportamentului. 

Factori care favorizează comunicarea: 
• transmiterea informaţiilor de către învăţător/ diriginte într-o formă accesibilă părinţilor; 
• evitarea analizării critice sau blamării părintelui; 
• mediul ambiant de discuţie să fie plăcut; 
• capacitatea învăţătorului de a mobiliza părinţii să comunice şi să le asculte problemele 
• evitarea subiectelor care privesc elevii problemă, se fac discuţii individuale cu aceştia; 
• rezolvarea problemelor copiilor, implicarea în găsirea unor soluţii; 
• sprijinirea, încurajarea părinţilor pentru a schimba atitudinea negativă a elevului. 
Există două teorii importante privind relaţia şcoală- familie : teoria profesionalismului şi teoria 

schimbului. Teoria profesionalismului consideră ca un element esenţial serviciul făcut altora, fără a se gândi 
la avantaje personale, având drept criterii competenţa, un cod de etică profesională. Teoria schimbului 
consideră acţiunea umană în funcţie de un câştig personal, un salariu asigurat, o competiţie restrânsă. 
Cooperarea cu familia poate fi un test profesional şi poate fi considerată ca făcând parte din datoria 
profesională a profesorului deoarece : părinţii sunt parteneri ai şcolii, eficacitatea învăţământului poate fi 
ameliorată prin cooperarea între şcoală şi familie, părinţii sunt responsabili legali de educaţia copiilor. Atât 
părinţii, cât şi cadrele didactice beneficiază de avantajele unei astfel de colaborări. Influenţele pe care 
familia le exercită asupra copilului sunt directe sau indirecte, determinând în mare măsură dezvoltarea 
personalităţii acestuia. Modelul moral-civic propus de şcoală ( comportament civilizat, demn, tolerant, 
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bazat pe cinste, corectitudine) găseşte un răspuns pozitiv în familiile unde aceste valori sunt puse la loc de 
cinste. 

Părinţii trebuie să vadă în şcoală un prieten, un colaborator, un om adevărat care-i poate ajuta prin 
atitudinea nepărtinitoare pe care trebuie să o afişăm. Asadar, e o sarcină a şcolii să identifice situaţiile 
problemă, din familiile copiilor, să dirijeze pe cât posibil strategiile educative în favoarea elevului şi să 
conştientizeze că relaţia de colaborare şcoală-familie este determinantă în educarea copiilor. 

Una dintre cele mai importante preocupări ale familiei şi un punct comun pe care îl are aceasta cu 
şcoala este orientarea şcolară şi profesională . Cei mai mulţi părinţi sunt bine intenţionaţi în alegerea unei 
şcoli pentru copilul lor . Dar de multe ori, buna intenţie şi buna credinţă sunt tocmai sursele greşelilor lor 
deoarece, acestea nu ţin loc de competenţă.Greşelile părinţilor decurg uneori şi din prea mare dra 

goste pe care o poartă copiilor.De aceea, între familie şi şcoală trebuie să existe o permanentă 
colaborare. Un parteneriat familie- școală este relația cea mai profitabilă pentru toți cei ce participă la acest 
demers. Parteneriatul va fi eficient dacă fiecare parte va reţine că acelaşi subiect este copilul nostru şi 
şcolarul nostru. Cadrele didactice află cum este fiecare copil, în ce mod ajunge mai repede la succes, ce îl 
interesează şi îl pasionează, iar părinţii vor cunoaşte în ce momente să îl sustină pe şcolar, în ce fel să-l 
motiveze. Şcoala este factorul decisiv pentru formarea unui om apt să contribuie la dezvoltarea societăţii. 
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ACTIVITĂŢILE EDUCATIVE ÎN PARTENERIAT CU PĂRINŢII 

 
PROF. ÎNV. PREȘC. CAPRACEA LENUȚA 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 21 IAȘI 
 
Motto: 
,,Eu sunt copilul, tu ţii în mâinile tale destinul meu, tu determini în cea mai mare măsură, dacă voi 

reuşi sau eşua în viaţă. Dă – mi, te rog, acele lucruri care să mă îndrepte spre fericire, educă-mă, te rog, 
ca să pot fi o binecuvântare pentru lume.” 

 
La începutul fiecărei serii de preșcolari realizez un parteneriat cu părinţii copiilor pe care îi îndrum, 

parteneriat educaţional grădiniţă – familie ,,CU COPILUL LA GRĂDINIȚĂ”. Prin acest parteneriat 
educaţional, părinţii vor fi implicaţi permanent în activitatea grădiniţei, fiind priviţi ca participanţi activi. 
În acest fel, părinţii îşi vor forma deprinderea de a se implica în toate activităţile, cunoscând programul 
instructiv - educativ la care participă copiii, progresele făcute de aceştia, dar şi percepţia pe care o are 
grădiniţa despre calităţile şi problemele copiilor. 

Scopul acestui parteneriat urmărește sprijinirea părinţilor în vederea conştientizării şi asumării rolului 
educaţional şi implicarea lor în formarea şi dezvoltarea personalităţii copilului pentru integrarea lui în viaţa 
socială, cunoaşterea şi educarea copiilor preşcolari prin influenţa pozitivă atât a grădiniţei, cât şi a familiei, 
stabilirea unor principii de bază ce trebuie respectate în formarea personalităţii copiilor, precum şi a unor 
procedee de corectare a unor devieri comportamentale, dezvoltarea unui parteneriat real, bazat pe 
sinceritate, cu părinţii, implicarea şi participarea efectivă a acestora în activităţile instructive- educative şi 
extracurriculare, atât la nivelul grupei, cât si la nivelul unității. 

Dintre obiective, aș enumera următoarele: cunoaşterea individuală a copiilor, urmărind manifestarea 
lor în familie şi în grădiniţă, formarea părinţilor în spiritul ideii de parteneri egali ai educatoarelor în 
educaţia copiilor, formarea unei concepţii sănătoase despre grădiniţă şi rolul acesteia în viaţa copilului, 
crearea unui mediu educaţional optim, favorabil unei bune dezvoltări a copilului, conform cu nevoile şi 
necesităţile sale, studierea unor cărţi, documentare, reviste de specialitate în vederea realizării unor 
dezbateri pe teme date, valorificarea unor experienţe personale, implicarea părinţilor în acţiuni de atragere 
de resurse financiare şi materiale extrabugetare, în vederea îmbunătăţirii mediului educaţional, informarea 
părinţilor cu cele mai recente informaţii despre creşterea şi educarea copiilor, exprimarea opiniei 
participanţilor cu privire la acţiunile întreprinse în cadrul acestui parteneriat. 

În funcție de scopul urmărit și de modul de realizare, există mai multe forme concrete de colaborare 
dintre grădiniță și familie: participarea părinților la activități demonstrative, organizarea unor expoziții cu 
lucrări realizate de copii, prezentări de referate/dezbateri/ lectorate, convorbiri cu familia, consilieri 
individuale, organizarea și desfășurarea de activități extracurriculare împreună cu părinții, în cadrul 
săptămânii Școala altfel... și nu numai( și cu alte ocazii : 1 Iunie, Ziua de naștere a unui copil, În așteptarea 
lui Moș Crăciun, Zilele Toamnei etc.) : vizite la muzee, fabrici, excursii etc., participarea părinților alături 
de preșcolari în cadrul unor ateliere de creație/lucru ș.a.. 

Ca și conluzie, grădinița și familia influențează dezvoltarea copilului și procesul educativ și este foarte 
important ca între cele două să existe o bună și reală colaborare. 
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IMPLICAREA PĂRINȚILOR ÎN ACTIVITĂȚILE 

EDUCATIVE ALE COPIILOR LOR 
 

PROFESOR RELIGIE ORTODOXA CĂPRAR ELENA-MARIA 
LICEUL TEHNOLOGIC CONSTANTIN BRÂNCUȘI-DEJ 

 
 Educația este un proces împărțit între părinți și profesori, al cărui obiectiv este formarea integrală a 

copiilor. De aceea este necesar să existe canale de comunicare și acțiuni ale familiei cu școala. Numai așa 
se poate produce dezvoltarea interculturală, emoționala și socială a copiilor, in cele mai bune condții. 

 Colaborarea familiei cu școala dezvoltă copiilor impresia că, deși se află în două spații diferite, 
acestea sunt complementare. Participarea activă a parinților în viața școlară a copiilor se materializează 
printr-o mai bună autostimă a copiilor, un randament școlar mai bun, relații și atitudini pozitive ale părinților 
despre școală. 

 Responsabilitățile în educarea copiilor trebuie să se împartă între familie și școală. Și familia și școala 
au un rol fundamental în dezvoltarea integrală a copilului. Colaborarea familiei cu școala are o importanță 
majoră, cu efecte pozitive asupra elevilor, părinților, profesorilor, asupra școlii și a comunitații. Între familie 
și școală trebuie să existe o comunicare foarte strânsă. Dacă un profesor vrea să educe, trebuie să colaboreze 
cu parinții, pentru ca efortul pe care îl realizează la clasă să aibă continuitate și în restul zilei și în afara 
școlii. 

 Stabilirea unor parteneriate între școală și familie au o importanță deosebită în convingerea părinților 
pentru a investi în dezvoltarea personală a copilului, în crearea unui mediu educativ pozitiv, favorabil, 
adecvat pentru o stimulare continuă a învățării spontane a copilului, achiziționarea de către părinți a unor 
informații și cunoștințe pe care să le folosească în educarea propriilor copii. 

 Dacă educația din familie susține educația școlară, dacă aceste medii educaționale se completează și 
se susțin, acestea asigură într-o mare măsură buna integrare a copilului în activitatea școlară și, pe plan 
general, în viața socială. Obiectivul cel mai important al colaborării dintre școală și familie îl reprezintă 
susținerea eforturilor copilului de a dobândi primele instrumente ale muncii intelectuale pentru a obține 
succesul școlar. Școala reprezintă pentru elevi al doilea mediu de socializare, după familie. În școală elevul 
va trăi și experimenta, va învăța deprinderi sociale necesare pentru viață. 

 Calitatea proceselor de comunicare ce se stabilesc în grupul școlar depinde de potențialul 
comunicativ al fiecăruia dintre membrii lui. Profesorul trebuie să dețină bune calitați de mediator pentru ai 
facilita procesul stabilirii unor interacțiuni directe, sincere, bazate pe încredere intre elevi, dar și între sine 
și fiecare dintre elevi. 

 Întâlnirile colective cu părinții reprezintă cea mai profitabilă și democratică formă de colaborare a 
profesorului cu familiile elevilor săi. Pentru profesor înseamnă un cadru de manifestare și de perfecționare 
a calității sale manageriale, un moment optim de conștientizare și de mobilizare a părinților într-un 
parteneriat real, prilej de a învăța și el din experiența părinților. Pentru părinți, adunările colective reprezintă 
prilejuri de autoevaluare și de sporire a competențelor educative, înțeleg complexitatea fenomenului 
instructiv-educativ și poziția pe care o ocupă în acest proces. În toate cazurile de întâlniri, contacte, proiecte, 
au fost implicați în mod egal, elevii ca parteneri de dialog și ca beneficiari ai unor servicii educaționale de 
calitate necesare dezvoltării armonioase a personalitații. 

 În societatea noastră, educația familiară și școlară joacă un rol foarte important în achiziția de 
cunoștințe și comportamente ale elevului și de aceea ambii trebuie să aibă responsabilități și roluri 
complementare. O bună interacțiune între școală și familie, oferă copilului o imagine de apropiere între 
persoanele care se ocupă de el, astfel, acesta se simte familiar și în siguranță în cadrul școlii. Fiecare relație 
familie-profesor este unică și originală și de accea trebuie să fie individualizată și bazată pe încredere și 
cunoaștere reciprocă. 

 Familia și școala sunt cele care influiențează dezvoltarea individului și procesul educativ, de aceea 
este foarte importantă colaborarea tuturor celor care intervin în procesul de dezvoltare și formare a viitorilor 
membrii ai societății noastre. 
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IMPORTANȚA PARTENERIATULUI EDUCAȚIONAL 

 

PROF. CAPUZARU ALINA  

LICEUL TEHNOLOGIC DACIA PITEȘTI 
 

Educația este procesul la care participă părinții și profesorii, având ca obiectiv formarea integrală a 

copiilor. Părinții sunt principalii responsabili în dezvoltarea copilului lor, numai că, tunci când copilul 

merge la școală, profesorul diriginte împarte responsabilitatea pentru dezvoltarea și educația lui cu părinții. 

Pentru a-și îndeplini rolul respectiv, părinții și educatorii au nevoie de înțelegere, sprijin, susținere și 

expertiză. Aceste nevoi necesită resurse complementare, bine coordonate. Părintele este o resursă esențială 

în educația copilului. Pentru a duce la bun sfârșit o educație integrală este necesar să existe canale de 

comunicație și acțiuni ale familiei cu școala, doar așa se produce dezvoltarea intelectuală, emoțională și 

socială a copiilor, în cele mai bune condiții. De aceea este nevoie de un parteneriat educaţional. Acesta 

constituie o relaţie de colaborare, cooperare, o comunicare eficientă, acceptarea diferenţelor şi interacţiuni 

îndreptate în scopul optimizării rezultatelor educaţiei. El reprezintă o atitudine, caracterizată prin cooperare, 

implicare, dialog şi responsabilitate.  

Acest termenul se bazează pe faptul că partenerii au un fundament comun de acţiune şi dovedesc un 

spirit de reciprocitate care le permite să acţioneze împreună. Părinţii şi profesorii pot crea parteneriate 

valabile, angajându-se în activităţi comune de învăţare, sprijinindu-se unii pe alţii în îndeplinirea rolurilor 

cerute, desfăşurând proiecte colaborative, participând împreună la activitatea de luare a deciziei. O 

colaborare reușită se caracterizează prin încredere reciprocă, schimburi regulate și o acțiune comună. Ea 

srijină sistemul esucațional axat pe nevoile și resursele copiilor. 

 Deasemenea, parteneriatul educaţional este unul dintre cuvintele cheie ale pedagogiei contemporane. 

Este un concept şi o atitudine în câmpul educaţiei ce presupune: acceptarea diferenţelor şi tolerarea 

opţiunilor diferite; egalizarea şanselor de participare la o acţiune educativă comună; interacţiuni acceptate 

de toţi partenerii; comunicare eficientă între participanţi; colaborare (acţiune comună în care fiecare are 

rolul său diferit); cooperare (acţiune comună în care se petrec interrelaţii şi roluri comune). 

Parteneriatul educaţional se desfăşoară împreună cu actul educaţional propriu-zis. El se referă la 

cerinţa ca proiectarea, decizia, acţiunea şi colaborarea dintre instituţii, influenţe şi agenţi educaţionali. 

Acesta se realizează între: instituţiile educaţiei: familie, şcoală şi comunitate; agenţii educaţionali: copil, 

părinţi, profesori, specialişti în rezolvarea unor probleme educaţionale (psihologi, consilieri psiho-

pedagogi, terapeuţi etc.); membrii ai comunităţii cu influenţă asupra creşterii, educării şi dezvoltării 

copilului (medici, factori de decizie, reprezentanţii bisericii, ai poliţiei etc.); influenţele educative exercitate 
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la anumite momente asupra copilului; programele de creştere, îngrijire şi educare a copilului; formele 

educaţiei în anumite perioade. 

Comunicarea, relația pozitivă și constructivă între părinți și școală este în avantajul copilul. Această 

relație este una de egalitate, de respect, dinamică și responsabilă, permițându-ne să evităm 

deresponsabilizarea între cele două părți ale parteneriatului, în raport cu o situație problematică și să 

actioneze îmreună în luarea unor decizii. Profesorul trebuie să țină cont de ideile și sugestiile părinților. 

In concluzie, părinții și educatorii sunt parteneri egali în dezvoltarea și educația copiilor. Cunoștințele 

lor și modul de a le transmite, activitățile lor, modul de a trăi împreună îi fac să fie demni de cel mai mare 

respect. Cu toate acestea, părinții rămân întotdeauna primii responsabili pentru toate deciziile cu privire la 

copilul lor. Pentru a-și juca pe deplin rolul, părinții au nevoie de sprijin și resurse de calitate. Educatorul le 

poate oferi srijin și asistență atât de necesară în această privință. 

,,Școala nu este doar un loc de învățare și socializare. Acesta joacă un rol în climatul familial și în 

bunăstarea copilului.’’ 
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CREŞTEREA RANDAMENTULUI ŞCOLAR PRIN PARTENERIAT 

ÎNVĂŢĂTOR-FAMILIE-ELEV 
 

 PROF. ÎNV. PRIMAR CARATĂ FLORENTINA,  
 ȘCOALA GIMNAZIALĂ GRUMĂZEȘTI, NEAMȚ 

 
 Evoluţia societăţii, dezvoltarea ştiinţei au impus mereu schimbări corespunzătoare în conţinutul 

învăţământului, în metodele de predare–învăţare–evaluare, în relaţiile învăţător–elev, elev–elev, învăţător–
familie, învăţător–elev–familie. 

Procesul de învăţământ este principalul mijloc de formare a omului, în special a generaţiilor tinere, 
sub toate aspectele. Calitatea procesului de învăţământ se măsoară după rezultatele elevilor în şcoală şi în 
afara ei, rezultate ce deprind de capacitatea fiecărui cadru didactic, a fiecărei unităţi şcolare de a combina 
toată gama de activităţi necesare, pentru atingerea obiectivelor şi de a le îmbunătăţi de la caz la caz. Din 
perspectiva celor arătate mai sus, derularea unitară şi eficientă a procesului instructiv–educativ, asigurarea 
unui parteneriat real şi durabil cu rol de autoreglare în relaţia învăţător-familie-elev sunt decisive.  

Partener egal, alături de învăţător în formarea personalităţii copilului este familia. Aceasta poate să-i 
ofere copilului numeroase resurse sau, dimpotrivă, să-l priveze de ele. Grija părintească, dragostea şi 
modelele cultural comportamentale asigură dezvoltarea psihică sănătoasă a copilului. În schimb, atitudinea 
neglijentă a părinţilor – mai ales în familiile dezorganizate- se soldează cu diverse anomalii psihice. 

Comunicarea copilului cu cei din jur asigură dezvoltare psihică armonioasă şi răspunde unei nevoi 
adânci a fiinţei umane în devenire. 

Pentru a asigura succesul integrării (din direcţia familie-şcoală), părinţii trebuie să cunoască : 
• specificul activităţii şcolii (obiecte de studiu, orar, tipul de manuale şi rechizite, materiale necesare 

copilului/clasei); 
• progresul/eşecul copilului; 
• schimbările survenite în evoluţia copilului; 
• să dispună de condiţiile necesare pentru a-şi exprima nemulţumirile, părerile, îngrijorările; 
• să cunoască învăţătorul şi învăţătorul părinţii; 
• să se cunoască între ei şi să acţioneze în spirit de echipă. 
Părinţii trebuie să ştie că perioada de adaptare, de trecere a copilului de la atmosfera de grădiniţă la 

cea de şcoală nu se petrece la fel pentru fiecare copil: unii păşesc firesc pe noua treaptă, unii cu sfială şi 
curiozitate, iar alţii cu spaimă. Cea care are un rol determinant în realizarea echilibrului între copil şi şcoală, 
între copil-copil şi chiar între copil şi învăţător este familia. 

În activitatea de fiecare zi, regulile nu pot lipsi, dar nici nu pot fi introduse brusc. Ele trebuie să susţină 
şi să consolideze dezvoltarea şi comportamentul adecvat al copilului, raporturile cu sine şi cu ceilalţi, astfel 
încât să ajungă să formuleaze singur noi reguli şi principii. 

Un alt punct de plecare în integrarea copiilor în şcoală şi asigurarea succesului şcolarului este 
colaborarea şcoală – familie în cunoaşterea elevului. Învăţătorul colaborează cu familia în domeniul 
învăţării elevului, în domeniul comportamentului, în domeniul dezvoltării lui fizice, intelectuale, morale şi 
estetice, în domeniul deprinderilor şi priceperilor de muncă, igienico-sanitare, în domeniul activităţilor 
libere, angajării copilului în diferite domenii de activitate în afară de clasă şi şcoală. 

 
 PARTENERIAT ÎNVĂŢĂTOR – ELEV – FAMILIE 
TEMA: Sub semnul reuşitei! 
MOTIVAŢIA PROIECTULUI: 
– existenţa unui „prag” în ceea ce priveşte integrarea copilului în şcolaritate; 
– insuficienta cunoaştere şi asumare a exigenţelor şcolii de către familie; 
– existenţa barierelor de comunicare învăţător-familie, învăţător-elev,  
elev-elev. 
OBIECTIVE: – valorificarea maximă a potenţialului intelectual şi nonintelectual pentru reuşita 

şcolară; 
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– ameliorarea capacităţilor de adaptare prin cunoaşterea individualităţii şi educabilităţii elevilor; 
– optimizarea comunicării învăţător-familie, învăţător-elev, elev-elev; 
– stabilirea felului şi nivelului de ajutor acordat de familie şi învăţător. 
COORDONATOR PROIECT: învăţătorul  
COLABORATORI: familia, elevii, medicul şcolar, psihologul, directorul şcolii 
LOCUL DE DESFĂŞURARE: – sala de clasă, 
DURATA: un an şcolar  
METODE ŞI TEHNICI: observaţia, conversaţia, explicaţia, activitatea de grup, dezbaterea, 

problematizarea, studiul de caz, jocul de rol. 
ETAPE DE IMPLEMENTRE: 
 PREGĂTIREA 
– studierea documentelor din dosarul de înscriere şi a documentelor şcolare; 
– observarea elevilor; 
– vizite reciproce familie – şcoală; 
– întâlniri, şedinţe, lectorate cu părinţii; 
– evaluarea şi aprecierea ritmică a elevilor. 
 REALIZARE/APLICARE 
– Conceperea şi aplicarea unor fişe de evaluare şi caracterizare psihologică iniţială; 
– Stabilirea şi realizarea unui plan de servicii personalizate/servicii educaţionale, 

recuperare/reabilitare/compensare, asistenţă socială, asistenţă medicală; 
– Implicarea părinţilor în activitatea elevilor (asistenţe, participarea la activităţile extraşcolare); 
– Acordarea sprijinului individualizat şi diferenţiat. 
 EVALUAREA 
– Înregistrarea periodică a rezultatelor obţinute şi întocmirea unor grafice de evoluţie; 
– Discuţii cu părinţii asupra situaţiei la învăţătură şi a adaptării elevilor la cerinţele şcolii; 
– Aprecierea gradului de socializare. 
 RESURSE 
a) valorice: 
– idealul educaţional al societăţii şi nivelul de aspiraţie al familiei; 
b) materiale: 
– sala de clasă, lucrări ale familiei; 
c) umane: 
– capacitatea de muncă a învăţătorului şi elevilor, competenţele manageriale ale învăţătorului, 

structura familială a colectivului de elevi, climatul organizaţional al şcolii. 
 ANALIZA FINALĂ 
– prezentarea programului desfăşurat şi a rezultatelor obţinute într-o şedinţă comună cu factorii 

implicaţi; 
– stabilirea de noi obiective pentru continuarea parteneriatului. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
1. Cosmovoci,A., Psihologie generală, Ed. Polirom,Iaşi,1966 
2. Iucu, R.B.,Managementul şi gestiunea clasei de elevi, Ed. Polirom, Iaşi, 2000 
3. Kulcsar,T, Factorii psihologici ai reuşitei şcolare, EDP, Bucureşti, 1978 

269



 
IMPORTANȚA ACTIVITAȚILOR EDUCATIVE  

IN PARTENERIAT CU PARINȚII 
 

INV: CARPUSOR ELENA  
SCOALA GIMNAZIALA’’GHEORGHE PATRASCU’’ 

LOC. BURUIENESTI / DOLJESTI 
JUD. NEAMT  

 
 Educația este un proces împărțit între părinți și profesori, al cărui obiectiv este formarea integrală a 

copiilor. Pentru a duce la bun sfârșit o educație integrală este necesar să existe canale de comunicație și 
acțiuni ale familiei cu școala, doar așa se produce dezvoltarea intelectuală, emoționalăși socială a copiilor, 
în cele mai bune condiții. 

 Colaborarea familiei cu școala/grădinița dezvoltă copiilor impresia că, deși se află în două spații 
diferite, ele sunt complementare. Participarea activă a părinților în viața școlară a copiilor se materializează 
printr-o mai bună autostimă a copiilor, un randament școlar mai bun, relații și atitudini pozitive ale părinților 
despre școală. 

 Familia și școala trebuie să împartă responsabilitățile în educarea copiilor. Ambii au un rol 
fundamental în dezvoltarea integrală a copilului. Colaborarea familiei cu școala are o importanță majoră, 
cu efecte pozitive asupra elevilor, părinților, profesorilor, școlii și comunității. Între familie și școală trebuie 
să existe o comunicare foarte strânsă. Dacă un profesor vrea să educe, trebuie să colaboreze cu părinții, 
pentru ca efortul pe care îl realizează la clasă să aibă continuitate și în restul zilei.  

 Atât școala cât și familia sunt responsabile de:  
 *Transmiterea de norme, valori și obiceiuri;  
 *Dezvoltarea autonomiei copilului;  
 *Transmiterea de cunoștințe (deși acest proces are loc în școală, familia transmite copilului 

modalități de învățare, completează cunoștințele și dezvoltă dragostea pentru lectură);  
 *Învățarea responsabilităților (implică acceptarea normelor de comportament, de ordine, curățenie, 

mici responsabilități familiare și școlare). În societatea noastră, educația familiarăși școlară joacă un rol 
foarte important în achiziția de cunoștințe și comportamente ale copilului, de aceea ambii trebuie să aibă 
responsabilități și roluri complementare.  

 O bună interacțiune între școalăși familie, oferă copilului o imagine de apropiere între persoanele 
care se ocupă de el, astfel, acesta se simte familiar și în siguranță în cadrul școlii. Fiecare relație familie-
profesor este unică și originală, de aceea trebuie să fie individualizată și bazată pe încredere și cunoaștere 
reciprocă. Există mai multe forme concrete de colaborare dintre scoala și familie, ele se deosebesc în funcție 
de scopul urmărit și de modul de realizare:  

 *Referatele prezentate în fața părinților cu anumite prilejuri, cu teme pe bază de fapte și date concrete 
(ex.”Influența familiei asupra personalității copilului);  

 *Organizarea unor expoziții cu lucrări executate de copii;  
 *Participarea părinților la activități demonstrative;  
 *Convorbirile cu familia (pot avea loc spontan sau organizat, din inițiativa educatoarei/profesorului 

sau a părinților);  
 *Consultări individuale; 
 *Vizitele-constituie o altă formă de colaborare.Includem aici ambele variante, vizitarea familiei de 

către cadrul didactic și vizitarea unității de învățământ de către părinți; *Organizarea de activități 
extracurriculare, organizate și desfășurate împreună cu părinții (vizite la muzee, patiserii, fabrici, etc);  

 *Participarea părinților alături de copii la diverse ateliere de lucru, organizate de cadrul didactic;  
 *Serbările copiilor cu diferite ocazii (Crăciun, 8 Martie, Sfârșit de an școlar, etc).  
 În concluzie, familia și școala sunt cele care influențează dezvoltarea individului și procesul educativ, 

de aceea este foarte importantă colaborarea tuturor celor care intervin în procesul de dezvoltare și formare 
al copilul 
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TRADIŢII ŞI OBICEIURI DE IARNĂ 

 
PROF. INV. PRESC. CASAPU MIRELA 

G. P. P NR. 30 TIMIȘOARA 
 
Luna decembrie nu este doar prima lună de iarnă ci şi luna în care sărbătorile şi voia bună trebuie să 

se regăsească în casa fiecărui roman. În fiecare an, iarna geroasă aduce după sine mai multe sărbători şi 
tradiţii. 

Pe 6 decembrie, este ziua Sfântului Nicolae iar, după tradiţia populară, aceasta este prima zi de iarnă. 
Datorită tradiţiei occidentale, Moş Nicolae este şi cel care face cadouri celor mici. În seara din Ajun (5 
decembrie), părinţii pun în încălţămintea copiilor, pe care aceştia şi-o pregătesc cu mare grijă, multe dulciuri 
şi, uneori, jucării. În unele locuri există şi obiceiul de a pune alături de cadouri şi o nuieluşă care ar trebui 
să îi cuminţească, măcar în principiu, pe copiii care nu s-au purtat bine în timpul anului.”Copiii cuminţi 
primesc dulciuri şi jucării iar cei obraznici nuielușă” aşa auzeam în copilărie de la părinţii noştri. La 
grădiniţa noastră copiii se pregătesc din timp să îl întâmpine pe Moş Nicolae. Aceştia îi “scriu” o scrisoare 
moşului prin care îi cer darurile dorite. Aceste scrisori alcătuiesc o expoziţie care este vizitată de părinţi. 
De asemenea copiii pregătesc un mini spectacol alcătuit din poezii şi cântece. Moş Nicolae soseşte încărcat 
cu daruri pentru cei mici. 

Una dintre cele mai răspândite datini la români este colindatul, un ritual păstrat din moşi-strămoşi, 
compus din texte ceremoniale, dansuri si gesturi.  

Adevăratul colindat se desfășoară în seara și noaptea de Crăciun. Colindătorii se adună în cete bine 
rânduite. Fiecare grup își alege un conducător și odată intrați în curtea casei, colindătorii își deapănă 
repertoriul înaintea membrilor casei, adunați în prag. După ce cântecele s-au terminat, gazda își invită 
colindătorii în casă și îi cinstește. 

Şi eu am încercat cu copiii de la Grădiniţa cu Program Prelungit Nr.30, din Timișoara, grupa mică, 
îmbrăcaţi de sărbătoare, cu emoţie să interpretăm diferite colinde.  

Crăciunul mai este numit şi sărbătoarea familiei, este sărbătoarea când toţi se reunesc. Părinţii, copiii 
îşi fac daruri şi se bucură de momentele şi atmosfera din jurul mesei, cu credinţa că prin cinstirea cum se 
cuvine a sărbătorii vom avea un an mai bun şi mai bogat. Adevăratul spirit al Crăciunului înseamnă să 
preţuieşti pacea şi bunăvoinţa. 

Bradul deţine rolul principal în perioada Crăciunului. Împodobitul acestuia este cel mai îndrăgit 
obicei de sărbători, datorită simbolurilor care i se asociază: iubire (pentru că este împodobit de întreaga 
familie), bucurie şi fericire (pentru că sub el sunt puse cadourile), magie (se spune că Moş Crăciun nu vine 
în casele unde nu e brad), viaţă, trăinicie şi sănătate (pentru că este mereu verde, chiar şi când afară e 
zăpadă). Practic, bradul a devenit centrul sărbătorilor de iarnă! Această datină a devenit o tradiţie la noi în 
grădiniţă. Împreună cu părinţii, copiii împodobesc bradul grupei cântând “O, brad frumos!”. Apoi împletesc 
şi decorează coroniţe pe care le vor pune la uşă sau pe masa de Crăciun. Agăţarea coroniţelor de uşa casei 
este un obicei originar din Europa, unde, de Crăciun, porţile se decorau cu ramuri veşnic verzi, pentru a 
invita în casă spiritele pădurii. Există crezul că aceste spirite ar aduce sănătate şi noroc. Oamenii încă îşi 
mai împodobesc casele cu coroniţe de brad şi de laur, ca mod de a-şi întâmpina prietenii şi rudele. Forma 
circulară a coroniţei simbolizează natura veşnică a dragostei. 

Un obicei foarte îndrăgit de copii este de Anul Nou, umblatul cu sorcova. Înclinată de mai multe ori 
către o persoană, sorcova joacă rolul unei baghete magice, înzestrate cu capacitatea de a transmite vigoare 
și tinerețe celui vizat. Au învățat cu ușurință și multă plăcere “Sorcova” și preșcolarii de grupă mică. 

Astfel am încheiat activităţile dedicate sărbătorilor de iarnă cu serbarea de Crăciun, unde într-un decor 
de vis, copiii au cântat şi recitat poezii. ”Sfântul” Crăciun, Moşul “darnic şi bun”, ”încărcat cu daruri multe” 
a sosit la serbare şi a dăruit multă bucurie în inimile copiilor împărţindu-le darurile aduse.  
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PROIECT DE ACTIVITATE - ”BRADUL DE CRĂCIUN” 

 

PROF. INV. PREȘC. CAȘCAVAL CLAUDIA – DANIELA  

 GRADINIȚA BAMBI, BACAU 
 

 

Grupa: mică 

Tema anuală de studiu: „Cum este/ a fost și va fi aici pe pământ?“ 

Tema proiectului: ,,Iarna, anotimpul bucuriei” 

Tema săptămânii: ”Bradul împodobit” 

Tema activității: ”Bradul de Crăciun” 

Tipul activității: predare de cunoștințe 

Categorii de activități de învățare: Domeniul Științe - Cunoașterea mediului 

Forma de realizare: Observare 

Scopul activității: Îmbogățirea cunoștințelor copiilor cu privire la caracteristicile bradului. 

Obiective operaționale: 

 Să recunoască bradul dintre mai multe feluri de copaci și să îl denumească: 

 Să denumească și să descrie părțile componente ale copacului observat; 

 Să sesizeze și să exerseze posibilitățile sale de cunoaștere prin: văz, miros, pipăit. 

 Să exemplifice importanța bradului în natură; 

 Să recunoască importanța bradului împodobit ca element specific sărbătorii Crăciunului. 

Strategii didactice:  

 Metode și procedee: observația, explicația, problematizarea, demonstrația, conversația, învățarea 

prin descoperire, expunerea. 

 Mijloace didactice: bradul împodobit, foi pentru desenat, steluțe. 

 Forme de organizare a activității: frontal, individual, pe grupe. 
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EVENIMENTUL 
DIDACTIC 

CONȚINUT ȘTIINȚIFIC STRATEGII 
DIDACTICE 

EVALUARE 

Moment  
organizatoric 

Se pregătește sala de grupă 
pentru o desfășurare optimă a 
activității: 
-aerisirea sălii 
-pregătirea materialelor 
-aranjarea scăunelelor în 
semicerc 

 Observarea 
comportamentului 
copiilor 

Captarea  
atenției 

Se prezintă copiilor sub forma 
unei surprize bradul împodobit 
și se poartă o scurtă discuție cu 
aceștia: 
-Ce observați în dreptul 
ferestrei din clasă? (bradul) 
-Cum este acesta? (împodobit) 
-Când se îmdobește bradul? (de 
Crăciun) 
-Unde se găsesc brazii? (în 
pădure) 

 
Conversația 
Frontal 
Bradul împodobit 

Observarea 
comportamentului 
copiilor 
 

Anunțarea temei „Astăzi musafirul nostru, zâna 
Iarna ne-a adus în dar un brăduț 
de Crăciun. Împreună cu noi, ea 
dorește să afle cât mai multe 
lucruri interesante despre brad 
(unde trăiește, din ce este 
alcătuit, ce rol are) deoarece 
este pomul ei preferat, fiind 
specific anotimpului când și 
zâna apare, adică, iarna. 

Explicația 
Conversația 
Frontal 

Observarea 
comportamentului 
 copiilor 

Dirijarea învățării Copiii sunt așezați în semicerc 
aproape de bradul împodobit.  
1. Aspect exterior (Plan de 
întrebări) 
-Observați pomul din fața 
noastră! 
Ce este el? (un brad) 
-Ce culoare are? (verde) 
- Ce statură are bradul? (este un 
copac înalt) 
-Ce formă are bradul? (are o 
formă lunguiață) 
-Ce fel de copac este? (este un 
arbore- conifer) 
-Unde crește bradul? (în 
pădure) 
Sinteza parțială. 
Se realizează printr-un joc, 
„Spune și tu“. Voi începe o 
propoziție, iar copilul numit o 
va termina. Pe parcursul 
jocului expun copiilor o planșă 
cu imaginea unui brad.  
Bradul este un …. 
Poate avea o singură culoare, 
acesta fiind … 
Bradul este un arbore … 
El crește la … . 
2.Părțile componente 
Se observă părțile componente 
ale bradului. 
-Din ce părți este format 
bradul? ( rădăcină, tulpină, 
frunze) 

Problematizarea 
Frontal 
 
 
 
 
Observația 
Individual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observația 
 
Conversația 
 
Învățarea prin descoperire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expunerea 

Evaluarea gradului de 
implicare în activitate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluarea răspunsului 
copiilor 
 
 
Aprecieri verbale 
 
 
 
 
 
Observarea 
comportamentului copiilor 
 
 
Aprecierea gradului de 
implicare în activitate 
 
Evaluarea  
răspunsurilor  
copiilor 
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Bradul este într-un ghiveci.  
Cu mâna îndreptată spre 
ghiveci se întreabă copiii ce 
parte a bradului se află acolo. 
(rădăcina) 
-La ce ajută rădăcina? (La 
fixarea lui în pământ) 
-Din ce este formată rădăcina? 
(Din multe fire lungi) 
-Cum este tulpina bradului? 
(înaltă și puternică) 
-Ce cresc pe tulpină? (multe 
crenguțe) 
-Ce apare pe fiecare tulpină? 
(frunzele) 
-Cum se numesc frunzele 
bradului? ( ace) 
Pipăiți aceste ace. 
- De ce se numesc ace? (pentru 
că sunt lungi și ascuțite) 
-Ce culoare au ele vara? Dar 
iarna? (sunt veșnic verzi) 
Sinteza parțială 2. 
Se realizează printr-o poezie. 
De sunt mic, sau de sunt mare 
Vară, iarnă cresc la aer 
Cu-o tulpină generoasă 
Și cu-o rădăcină groasă,  
Nu mă plâng nicicum de frig 
Căci frunzișul e din plin. 
Sunt din ace îmbracăt, 
Verde- un june bogat, 
Totdeauna-nmiresmat. 
3. Rolul bradului 
-În ce a fost adus bradul nostru? 
(într-un ghiveci_ 
-De ce l-a adus în ghiveci? 
(pentru a nu-l tăia din pădure) 
-Unde credeți că va pleca bradul 
de aici? (înapoi în pădure) 
-De ce este important ca bradul 
să stea în pădure? (pentru că el 
ne dă oxigen) 
-Ce înseamnă oxigenul pentru 
noi? (aer curat, viață) 
-La ce ne ajută aerul curat? (să 
avem o viață sănătoasă) 
-Cum este bradul din 
grădiniță?(împodobit) 
-Când se împodobește bradul? 
(De Crăciun) 
-Cu ce este bradul împodobit? 
(cu globuri, beteală, luminițe) 
-De ce bradul este singurul pom 
care se împodobește de 
Crăciun? (pentru că este falnic 
și mereu verde) 
Sinteza parțială 3.  
După observarea bradului din 
punct de vedere al rolului său, 
se face o sinteză parțială prin 
descrierea lui cu ajutorul 
întrebărilor adresate copiilor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conversația 
 
Explicația 
 
 
 
 
Conversația 
 
Problematizarea 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expunerea 

 
 
Observarea 
comportamentului 
copiilor 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluarea  
răspunsurilor  
copiilor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluarea  
răspunsurilor  
copiilor  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observarea 
comportamentului 
copiilor 
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Ei vor face o scurtă descriere a 
rolului bradului: Bradul este un 
copac ce trăiește în pădure. El 
ne dă oxigen adică aer curat, 
ceea ce înseamnă sănătate. 
Bradul este adus in casele 
oamenilor de sărbătoarea 
Crăciunului și este împodobit 
cu globuri, beteală, luminițe. El 
este un pom falnic și mereu 
verde. 
Sinteza finală. Se realizează sub 
formă de poezie. 
Bradul de Crăciun  
A-nceput bogat si des 
Neaua sa se astearna. 
Lumineaza-n casa mea, 
Mandrul pom de iarna. 
Cu beteala de argint, 
Stralucind pe ramuri, 
Asteptam pe Mos Craciun 
Sa ne bata-n geamuri. 
Hai cu totii sa cantam, 
Plini de voiosie, 
Si pe Mosul sa-l rugam 
Sa nu intarzie. 

Obținerea performanței și 
asigurarea feedback-ului 

Pentru a demonstra că au 
învățat multe lucruri despre 
brad, fiecare copil va desena pe 
foaia sa, un brăduț așa cum și-l 
imaginează el că ar vrea să fie și 
împodobit pentru Crăciun. 

Explicația  
Exercițiul 

Evaluarea  
corectitudinii 
îndeplinirii sarcinii 

Încheierea activității La finalul activității se vor face 
aprecieri individuale şi generale 
asupra modului de participare la 
activitate. Copiii vor fi felicitați 
și recompensați de Zâna Iarna 
cu câte o steluță. 

Conversația 
Frontal 
Steluțe 

Aprecieri generale și 
individuale 
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IMPORTANȚA ACTIVITAȚILOR EDUCATIVE IN PARTENERIAT CU 

PARINȚII 
 

PROF. INV. PRIMAR: CEAUSESCU ANA-MARIA 
ŞCOALA GIMNAZIALA DRAGUTESTI, GORJ 

 
Educația este un proces complex care are la baza relația care se creează între elevi-părinți-profesori, 

al cărui obiectiv comun este formarea integrală a copiilor. Pentru a duce la bun sfârșit o educație integrală 
este necesar să existe canale de comunicație și acțiuni comune ale familiei cu școala, doar așa se produce 
dezvoltarea intelectuală, emoțională și socială a copiilor, în cele mai bune condiții. Colaborarea familiei cu 
școala/grădinița dezvoltă copiilor impresia că, deși se află în două spații diferite, ele sunt complementare. 
Participarea activă a părinților în viața școlară a copiilor se materializează printr-o mai bună autostimă a 
copiilor, un randament școlar mai bun, relații și atitudini pozitive ale părinților despre școală. 

Familia și școala trebuie să împartă responsabilitățile în educarea copiilor. Ambii au un rol 
fundamental în dezvoltarea integrală a copilului. Colaborarea familiei cu grădinița/școala are o importanță 
majoră, cu efecte pozitive asupra elevilor, părinților, profesorilor, școlii și comunității. 

Între familie și școală trebuie să existe o comunicare foarte strânsă. Dacă un profesor vrea să educe, 
trebuie să colaboreze cu părinții, pentru ca efortul pe care îl realizează la clasă să aibă continuitate și în 
restul zilei.  

Atât școala cât și familia sunt responsabile de: 
*Transmiterea de norme, valori și obiceiuri; 
*Dezvoltarea autonomiei copilului; 
*Transmiterea de cunoștințe (deși acest proces are loc în școală, familia transmite copilului modalități 

de învățare, completează cunoștințele și dezvoltă dragostea pentru lectură); 
*Învățarea responsabilităților (implică acceptarea normelor de comportament, de ordine, curățenie, 

mici responsabilități familiare și școlare). 
În societatea noastră, educația familiară și școlară joacă un rol foarte important în achiziția de 

cunoștințe și comportamente ale copilului, de aceea ambii trebuie să aibă responsabilități și roluri 
complementare. O bună interacțiune între școală și familie, oferă copilului o imagine de apropiere între 
persoanele care se ocupă de el, astfel, acesta se simte familiar și în siguranță în cadrul școlii. 

Fiecare relație familie-profesor este unică și originală, de aceea trebuie să fie individualizată și bazată 
pe încredere și cunoaștere reciprocă. 

Există mai multe forme concrete de colaborare dintre grădiniță și familie, ele se deosebesc în funcție 
de scopul urmărit și de modul de realizare: 

*Referatele prezentate în fața părinților cu anumite prilejuri, cu teme pe bază de fapte și date concrete 
(ex.”Influența familiei asupra personalității copilului); 

*Organizareaunor expoziții cu lucrări executate de copii; 
*Participarea părinților la activități demonstrative; 
*Convorbirile cu familia (pot avea loc spontan sau organizat, din inițiativa 
educatoarei/profesorului sau a părinților); 
*Consultări individuale; 
*Vizitele-constituie o altă formă de colaborare.Includem aici ambele variante, vizitarea familiei de 

către cadrul didactic și vizitarea unității de învățământ de către părinți; 
*Organizarea de activități extracurriculare, organizate și desfășurate împreună cu părinții (vizite la 

muzee, patiserii, fabrici, etc); 
*Participarea părinților alături de copii la diverse ateliere de lucru, organizate de cadrul didactic; 
*Serbările copiilor cu diferite ocazii (Crăciun, 8 Martie, Sfârșit de an școlar, etc). 
În concluzie, familia și școala sunt cele care influențează dezvoltarea individului și procesul 
educativ, de aceea este foarte importantă colaborarea tuturor celor care intervin în procesul de 

dezvoltare și formare al copilului. 
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FAMILIA ȘI ȘCOALA, PARTENERI IN EDUCAȚIA COPILULUI 

 
 PROF. CEAUȘU SILVANA-ALISA 

CLUBUL COPIILOR TG. CARBUNEȘTI, GORJ 
 
 Factorii de bază care ajută copilul în desăvârșirea propriei educaţii sunt şcoala şi familia. Funcţia 

educativă a familiei constă în formarea priceperilor, deprinderilor de viaţă, sentimente. Rolul familiei este 
important în dezvoltarea copilului din punct de vedere fizic, intelectual, moral si estetic. Şcoala, alături de 
familie, influenţează, prin condiţiile concrete în care se desfăşoară procesul de învățământ, personalitatea 
copilului. Şcoala eficientă realizează un parteneriat cu elevul, prin valorizarea si respectarea identităţii sale 
cu familia, prin recunoaşterea importanţei acesteia şi atragerea în procesul didactic şi cu toate resursele 
educative ale societaţii pe care le identifică şi le foloseşte activ. Este nevoie a se dezvolta un nou concept 
care să întărească schimbarea în relaţiile şcoală-familie. Acest concept este parteneriatul educaţional.  

 Parteneriatul educaţional este forma de comunicare, cooperare şi colaborare în sprijinul copilului la 
nivelul procesului educaţional. Acesta presupune o unitate de cerinţe, opţiuni, decizii şi acţiuni educative 
între factorii educaţionali.  

 Parteneriatul educaţional se realizează între: 
• instituţiile educaţiei: familie, scoală si comunitate; 
• agenţii educaţionali: copil, părinţi, profesori, specialişti în rezolvarea unor probleme 

educaţionale; 
• membrii ai comunităţii cu influenţă asupra creşterii, educării si dezvoltării copilului (medici, 

factori de decizie, reprezentanţi ai bisericii, ai poliţiei); 
• influentele educative exercitate la anumite momente asupra copilului; 
• programele de creştere, îngrijire şi educare a copilului. 
 Părintii, copiii şi comunităţile se influentează puternic unii pe alţii. Mediul în care trăiesc părinţii 

poate sprijini sau devia vieţile lor, poate determina multe dintre valorile lor. De asemenea, părinţii pot 
influenţa comunitatea şi pot contribui la dezvoltarea valorilor comunităţii. Activitatea educativă ce se 
realizează în şcoală nu poate fi separată, izolată de alte influenţe educative ce se exercită asupra copilului. 
Educaţia este cea care desăvârşeşte fiinţa umană, educaţia pe care copilul o primeşte în familie, în şcoală şi 
de la comunitate. Implicarea părinţilor joacă un rol important în cadrul intervenţiei şcolare. Acţiunile care 
implică părinţii produc o schimbare în ambientul familiei şi cresc aspiraţiile, atât ale părinţilor pentru copiii 
lor, cât şi ale copiilor înşişi. Ca prim factor educativ, familia oferă copilului aproximativ 90% din 
cunoştinţele uzuale ( despre plante, animale, ocupaţiile oamenilor, obiecte casnice), familia este cea care ar 
trebui să dezvolte spiritul de observaţie, memoria şi gândirea copiilor. Copilul obţine rezultatele şcolare în 
funcţie de modul în care părinţii se implică în procesul de învăţare, asigurându-i copilului cele necesare 
studiului.  

 Tot în familie se formează cele mai importante deprinderi de comportament : respectul, politeţea, 
cinstea, sinceritatea, decenţa în vorbire şi atitudine, adică ,,cei şapte ani de acasă’’. Uneori părinţii uită că 
trebuie să facă front comun cu profesorii, deoarece şi unii şi alţii nu doresc decât dezvoltarea armonioasă a 
elevului, educarea şi îmbogăţirea cunoştinţelor acestuia. Se întâmplă totuşi ca ceea ce consideră părinţii a 
fi o măsură corectă pentru copilul lor într-o anumită situaţie, să nu fie tocmai ceea ce are nevoie copilul în 
acel moment. De aici apar conflictele, rupturile dintre membrii familiei, renunţarea la intervenţii din partea 
părinţilor care sunt depăşiţi de situaţie. Între familie şi şcoală trebuie să existe o permanentă colaborare care 
se poate realiza prin vizite reciproce, şedinţe şi lectorate cu părinţii. 
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 Un parteneriat familie – şcoală este relaţia cea mai profitabilă pentru toti cei ce participă la acest 
demers. Parteneriatul va fi eficient dacă fiecare parte va reţine că acelaşi subiect este copilul nostru şi 
şcolarul nostru. Cadrele didactice află cum este fiecare copil, în ce mod ajunge mai repede la succes, ce îl 
interesează şi-l pasionează, iar părinţii vor cunoaşte în ce momente să-l susţină pe şcolar, în ce fel să-l 
motiveze şi să-l ajute . Şcoala este instituţia socială în care se realizează educaţia organizată a tinerei 
generaţii . Ea este factorul decisive şi pentru formarea unui om apt să contribuie la dezvoltarea societaţii, 
să ia parte activă la viaţa, să fie pregătit pentru muncă. Procesul de învăţământ este cel care conferă şcolii 
rolul decisiv în formarea omului. Menirea şcolii nu este numai de a înzestra elevii cu un bagaj de cunoştinţe 
cât mai mare, ci şi de a stimula calitatea de om.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE  
1. Bunescu Ghe., Alecu G., Badea D.– Educaţia părinţilor . Strategii şi programe, E.D.P., Bucureşti, 
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2. Ecaterina Adina Vrasmas – Consilierea şi educaţia părinţilor, Editura Aramis, 2002; 
3. Stoian M. – Abecedarul părinţilor, E.D.P., Bucureşti, 1972. 
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PARTENERIATUL GRĂDINIŢĂ-FAMILIE ÎN PERIOADA PANDEMIEI 

 
PROF. DULGHERU ALINA SIMONA, GR. CU P.P. NR. 5-BÂRLAD 

PROF. CERCEL GABRIELA, GR. CU P.P. NR. 5-BÂRLAD 
 
Ne-am jucat, ne-am distrat, 
Fişe noi am rezolvat. 
Am pictat, am desenat, 
Puzzle-uri am combinat. 
Împreună cu familia, 
În grădiniţa online, 
TRADIŢIILE ŞI OBICEIURILE am învăţat. 
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COLABORAREA ŞCOALĂ-FAMILIE- CHEIA SPRE SUCCES 

 
PROF. CERNAT MONICA-CRISTINA 

LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL “VASILE PAVELCU” IAȘI 
 
Una dintre cele mai importante condiţii ale creşterii eficienţei activităţii educative desfăşurate cu 

elevii o constituie asigurarea unei depline unităţi de acţiune a tuturor factorilor educativi: şcoală, familie, 
comunitate. Dacă este adevărat că şcoala este factorul de care depinde în mod covârşitor devenirea 
personalităţii umane, tot atât de adevărat este că educaţia coerentă nu poate face abstracţie de rosturile 
familiei în această comuniune. 

Copilul din ziua de azi simte nevoia de adulţi disponibili pentru a-i respecta ritmul de viaţă, de adulţi 
care să participe la jocurile sale şi care să-i transmită zilei de mâine un om care nu poate proveni dintr-un 
sistem de învatământ clasic şi dintr-o familie care nu-şi asumă toate rolurile. Informarea şi formarea 
părinţilor în ceea ce priveşte şcolaritatea copilului presupune, ca fiecare părinte să cunoască: obligaţiile 
legale privind educaţia copilului, importanţa atitudinii lui pentru reuşita şcolară a copilului, metodele de 
colaborare cu şcoala. În acest scop este necesar un dialog între profesori şi părinţi; profesorii trebuie să 
primească o pregătire în materie de relaţie cu părinţii iar competenţa lor în această materie trebuie 
considerată ca o aptitudine profesională; părinţii trebuie să fie pregătiţi pentru a juca rolul lor educativ în 
cooperare cu profesorii; şcolile trebuie să asigure părinţilor asistenţa necesară. 

Creșterea implicării părinților reprezintă un factor important în dezvolarea și creșterea copiilor. O 
bună colaborare a părinților cu școala poate îmbunătăți procesul de educație. Părinţii sunt, în general, 
parteneri activi în desfăşurarea unor programe care se desfășoară în cadrul şcolii. De asemenea, părinţii pot 
fi atraşi alături de şcoală prin forme variate de activităţi extraşcolare, determinându-i să adere la ideea de 
colaborare activă, acceptând rolul de factor răspunzător în devenirea propriului copil. 

 Părinții pot veni chiar cu idei de realizare a unor activităţi extraşcolare: excursii, concursuri, 
programe artistice care fac mai vizibile manifestările elevilor, precum și rezultatul muncii lor.Aceste 
activităţi extraşcolare au un impact mare în rândul părinţilor, care experimentează astfel relaţii inedite 
cucopiii lor, fapt care îi poate determina să-şi schimbe radical, în mod pozitiv, atitudinea faţă de şcoală. 

O şcoală de calitate şi de succes nu poate fi înţeleasă astăzi în afara unei redimensionări a relaţiei 
şcoală – familie. realitatea pare să confirme această supoziţie. Cauzele sunt variate: climatul familial s-a 
deteriorat sub presiunea şomajului, grijilor materiale, pierderii încrederii în valori, marasmului 
cvasigeneral; părinţii sunt încă victime ale vechii mentalităţi conform căreia absolvirea şcolii este garantată 
din start. Ei aşteaptă încă „totul” de la şcoală. Puşi în faţa unor eşecuri şcolare ale copiilor ei încă nu 
reacţionează în mod adecvat în raport cu obligaţiile lor fireşti, încurajând astfel apariţia fenomenului de 
abandon şcolar, fuga de la ore, vagabondajul etc.; neînţelegându-şi corect rolurile, cadrele didactice şi 
părinţii se învinovăţesc reciproc.  

Şcoala îi acuză pe părinţi de incompetenţă educaţională, de dezinteres, pretenţii exagerate şi chiar 
agresivitate. Părinţii, în schimb, fie pretind profesorilor o atitudine mai intransigentă faţă de elevi, 
confundând dialogul democratic elev – profesor cu familiarismul păgubos, fie le impută insuccesele 
copiilor, neînţelegând exigenţele prezentului, oferta educaţională a şcolii este redusă sau inadecvată în 
raport cu aşteptările şi nevoile de educaţie ale părinţilor, deoarece profesorii nu cunosc prea bine aceste 
nevoi şi nici nu se ocupă de ele; în plus, lipsesc formele instituţionalizate moderne şi active de educaţie a 
părinţilor şi de parteneriat, forme care ar trebuie să ia locul celor rutiniere şi formale de până acum; 
constatăm eşecul şcolar al multor elevi din clasele sociale defavorizate. În faţa acestei situaţii, educatorii 
şcolari greşesc şi ei adeseori catalogând de la bun început elevii şi păstrând această atitudine discriminatorie 
pe durată lungă, de obicei până la sfârşitul ciclului şcolar; 

Există o multitudine de forme de colaborare a educatorilor cu familia. Dintre acestea amintim:  
-întâlniri programate de diriginţi / învăţători (cu toţi părinţii clasei, cu un grup de părinţi, numai cu 

părinţii unui copil);  
-întâlniri întâmplătoare (în pauze, la terminarea orelor, pe stradă etc.);  
-convorbiri telefonice;  
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-corespondenţă;  
-vizite la domiciliu; 
-activităţi non-formale (excursii, acţiuni sportive, cercuri, concursuri, serbări, aniversări, momente 

festive etc.);  
-consultaţii la cererea părinţilor  
Adunările cu părinţii au mare importanţă deoarece educatorul informează despre succesul şi 

comportamentul copiilor şi rezolvă în comun anumite probleme de natură materială, familială sau 
organizatorică când prezenţa tuturor este necesară. Tot cu această ocazie educatorul poate organiza şi o 
conferinţă pe marginea unei teme pedagogice sau psihologice. Spre deosebire de alte forme de colaborare 
cu familia (vizite, consultaţii), adunările, prin prezenţa simultană în şcoală a unui număr mai mare de 
părinţi, dau posibilitatea schimbului de experienţă, a confruntării opiniilor şi căutării unor soluţii viabile 
pentru practica muncii educative a părinţilor. Ele se axează pe o tematică precisă, corespunzătoare 
problemelor educative ale clasei sau ale şcolii.  

Prin contactul dintre familiile elevilor dintr-o clasă se determină unificarea atitudinilor şi a acţiunilor 
educative ale părinţilor, înfiriparea unor relaţii de colaborare între aceştia şi exercitarea unei corecte 
influenţe educative benefice. Cu toate că aceste argumente demonstrează puternica valoare a adunărilor 
părinţiilor, în practica şcolii în care îmi desfăşor activitatea, apar uneori aspecte deficitare în organizarea şi 
desfăşurarea lor, făcând astfel să scadă efectele bune care ar putea decurge pentru activitatea şcolii şi a 
familiei. 

Lectoratul pedagogic este forma cea mai reuşită de a dezbate în faţa părinţilor probleme de educaţie 
a copilului în familie şi şcoală. Aceste întruniri ale părinţilor se pot organiza o dată pe semestru 

Atunci când părintii, elevii şi ceilalti membri ai comunităţii devin şi se consideră parteneri în educaţie, 
în jurul elevilor se formează o comuniune de suport, care poate funcţiona ca un angrenaj bine pus la punct. 
Parteneriatele reprezintă o componentă esenţiala în organizarea şi desfăşurarea activităţii în şcoală şi în 
clasele de elevi. Ele nu mai sunt considerate doar o simplă activitate opţională sau o problemă de natura 
relaţiilor publice. 

 
BIBLIOGRAFIE: 
• Claff, Godfrey – Parteneriat şcoală – familie – comunitate, ghid pentru cadrele 

didactice, ediţia a II-a, E.D.P., R.A., Bucureşti, 2007; 
• Molan, Vasile – Managementul şcolar, Bucureşti, Editura Credis, 2003 
• Pescaru, Băran, Adina, „Parteneriat în educaţie”, Editura Aramis Print, Bucureşti, 2004 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE REALIZATE ÎN 

PARTENERIAT CU PĂRINȚII 
 

PROF. ÎNV. PREȘC. CHEIE SIMONA 
LICEUL TEORETIC ”DAVID VONIGA” GIROC  

 GRĂDINIȚA P.P. CHIȘODA - STRUCTURĂ 
 

Colaborarea familiei cu grădiniţa este importantă în primul rând prin 
corelarea acţiunilor comune dintre cei doi factori importanţi ai educaţiei, 
instituţie şcolară şi familie, apoi prin faptul că pune bazele colaborării dintre 
aceştia pe toată durata şcolarităţii copilului. Familia şi grădiniţa sunt 
considerate responsabile pentru creşterea şi dezvoltarea copilului, pentru 
pregătirea lui în vederea integrării în şcoală şi în comunitate.  

Pentru a realiza un parteneriat eficient grădiniţă –familie educatoarea 
trebuie să implice familia în diferite activităţi, care se deosebesc în funcţie de 
scopul urmărit şi modul concret de realizare. Aș putea aminti: 

 referatele, prezentate în faţa părinţilor cu anumite ocazii, au scopul de a face cunoscute noţiuni de 
interes şi exemple de bune practice; 

 organizarea unor expoziţii cu lucrări realizate de copii - prin care părinţii au posibilitatea să-şi 
cunoască copiii prin prisma rezultatelor muncii; 

 convorbirile cu familia - au loc spontan (ori de câte ori se iveşte prilejul) sau organizat (din 
iniţiativa educatoarei sau a părinţilor). Avantajul acestor convorbiri îl reprezintă posibilitatea analizării 
situaţiilor concrete şi ajungerea la un consens, la o înțelegere asupra măsurilor ce se vor întreprinde în 
continuare. Educatoarea are prilejul să cunoască mai bine copilul prin intermediul părinţilor și să-i cunoască 
pe aceştia din perspectiva calităţii pe care o au.  

 participarea părinţilor la activități extracurriculare (vizite, plimbări, serbări etc.) și la activităţi 
instructive-educative (demonstrative sau nu) – participarea la activităţi demonstrative îi ajută să cunoască 
metodele şi procedeele folosite, le sugerează anumite modalităţi concrete de îndrumare a jocurilor, de 
folosire a jucăriilor etc. Părinţii observă modul de comportare al copilului în colectivitate, precum şi modul 
şi gradul de implicare al preşcolarului în activităţi.  

 Participarea activă a părinţilor la activităţile educative din grădiniţă are o importanță majoră pentru 
copii și părinți. Părinţii au prilejul de a sta foarte aproape de copii, de a-i înţelege mai bine, de a-i observa 
și de a realiza împreună activități. Copiii simt dragostea şi apropierea părinţilor, nu numai prin bunăvoinţa 
şi bucuriile ce li se oferă acasă ci şi prin interesul pe care părinţii îl acordă în realizarea activităţilor din 
grădiniţă. Participarea activă a părinţilor la activităţile din grădiniţă le creează copiilor sentimente de 
siguranţă, înţelegere, bucurie; copilul arată ce ştie, ce poate iar părintele este mândru de copilul său în relaţie 
cu ceilalţi. Aşa pot să aprecieze împreună activităţile, faptele, evenimentele, rezultatele obţinute. Părinţii 
vor avea ”măsura” evoluţiei copilului său, comportarea în colectiv.  

Aceste activităţi aduc bucurie în rândul copiilor şi adulţilor pentru rezultatele obţinute din efortul 
reunit şi plăcerea că au petrecut mai mult timp împreună. Din această perspectivă, întotdeauna am organizat 
o serie de activităţi în parteneriat cu părinţii, care s-au bucurat de un real succes, atât în rândul preşcolarilor, 
cât şi al părinţilor. De pe urma colaborării familiei cu grădiniţa cu toţii avem de câştigat. Primul beneficiar 
este copilul, dar câştigă deopotrivă educatoarele, părinţii şi toţi cei implicaţi în educaţia copilului. În 
concluzie, dezvoltarea psihică şi fizică a copilului la această vârstă depinde în mare măsură şi de cadrele 
didactice, dar şi de părinţi şi de aceea scopul acestei colaborări este ,,copii fericiţi – părinţi fericiţi’’. 
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OPORTUNITĂȚI DE EDUCAȚIE TIMPURIE PRIN INTERMEDIUL 

TEHNOLOGIEI ȘI A INTERNETULUI 
 

PROF. CHELARIU MIHAELA 
G.P.P. ”LICURICI” 

FALTICENI, JUD. SUCEAVA 
 
 Rolul grădiniței în formarea deprinderile morale prin educația timpurie este foarte important în acest 

parcurs al dezvoltării intelectuale spre autonomie morală, deprinderile constituind temelia întregului sistem 
moral al individului, ele constituindu-se în urma unui șir lung de repetiții și aprofundări cu carater ludic. 
Este important ca preșcolarul să beneficieze de o constantă a exemplelor și stimulilor veniți din exterior, 
fapt care-l poate conduce la exersare conștientă și activă prin joc a regulilor oportune și a comportamentelor 
dezirabile social. Valorificarea laturii formative a tuturor activităților devine astfel un deziderat al unei 
educații morale de calitate promovat de grădiniță, dar care fără sprijinul oferit de familie nu ar fi posibil în 
perioada activității didactice în timpul pandemiei. 

 Iată de ce, în perioada desfășurării activității didactice online, s-a înregistrat din partea factorilor 
implicați în educația copiilor, nevoia unui plus de formare-informare și de reconsiderare a modului în care 
poate fi continuat demersul educațional. Au apărut informații noi despre activitățile didactice suport cu 
copiii, care au produs o serie de întrebări, frământări și căutări din partea cadrului didactic și a familiei. 
Tehnologia digitală a ușurat într-o oarecare măsură continuarea unor demersuri didactice la distanță, însă 
nu pentru toți părinții, motivele fiind atât obiective cât și subiective. 

După un schimb de informații eficient, părinții au înțeles importanța continuării educației copilului 
fie și numai prin prisma faptului că exemplul personal de interes și implicare, poate crește motivația 
copilului mic pentru acțiune și învățare. Ei au acceptat că într-un parteneriat real și funcțional, asimilarea 
regulilor sociale, a normelor morale accesibile vârstei și a unor modele de comportament civilizat devine 
un demers centrat pe copil, pe posibilitățile individuale ale acestuia, cât și pe nevoia copilului de a fi înțeles 
și acceptat. Parteneriatul a devenit astfel, un proces de durată și cu un scop comun, prin care s-au transmis 
reguli, consecințe, nevoi de bază ale preșcolarului, cât și valori și obiceiuri spirituale care i-au dat copilului 
sentimentul de apartenență la familie, grădiniță, comunitate, societate.  

Părinții au fost sprijiniți cu resurse informaționale prin intermediul tehnologiei și al internetului, pe 
lângă resursele letrice, astfel încât fiecare copil să aibă acces egal la educație. 

 Tema axată pe păstrarea și perpetuarea tradițiilor strămoșești prin cunoașterea obiceiurile de iarnă la 
români, a fost una dintre cele mai agreate și un context potrivit de dezvoltare a ideilor, gândurilor, emoțiilor 
și sentimentelor copiilor, într-un context educative creat prin demersuri convergente de grădiniță și familie. 
Prin intermediul instrumentelor digitale de lucru s-a reușit transmiterea cu claritate a informațiilor și crearea 
unor activități interactive în familie, prin care copiii au transpus în plan artistic cunoștințele transmise prin 
filmele educative, fotografiile de familie și explicațiile venite din partea părinților. Aceasta a presupus 
realizarea de desene, picturi, modelaje reprezentând costumul national, împodobirea bradului de Crăciun, 
pregătirea unei prăjituri sau a unui preparat culinar din caietul de rețete al bunicii, cât și învățarea și 
interpretarea unui colind. Întâlnirile pe google classroom cu preșcolarii și părinții, au presupus schimb de 
informații și experiențe dobândite în familie și au realizat un transfer al realității din fiecare familie spre 
comunitate, cu acceptul diversității și al autenticului așa cum este el perceput de fiecare participant la 
activitate. Astfel, cu toții am devenit membrii unei familii mari de români care se pregătea de sărbătorile 
de iarnă. 

 Prin activitățile desfășurate prin intermediul tehnologiei și al internetului se pierde, în mod clar, 
fascinanta legătură directă a comunicatorilor, aspect cu care preșcolarii se identifică prin însăși esența 
structurii lor interioare. Acestui aspect i se alătură lipsa de experiență și de pregătire a noastră, a cadrelor 
didactice de a desfășura activități didactice cu o grupă de copii online, sincron, fapt ce a presupus 
reconsiderarea strategiilor de management de grup și resurse, cât și a proiectării didactice. Dincolo de aceste 
limite obiective, activitățile defășurate cu preșcolarii online, sincron și asincron, în perioada pandemiei a 
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condus în cazul de față, la redescoperirea parteneriatului cu familia și la repoziționarea acestuia din 
perspectiva recicprocității și a transferului active-participativ. 

 Potrivit caracteristicilor creșterii și dezvoltării în perioada 0-6 ani, prin activitățile specifice educației 
timpurii, se transmit și se formează reprezentări și noțiuni morale accesibile vârstei bazate pe deprinderi și 
obișnuințe morale, trăsături de voință și caracter printr-o armonioasă îmbinare a aspectelor teoretice cu 
practica, după un exemplu provenit din exterior. De aceea, rolul adultului în formarea conștiinței și a 
conduitei morale este unul major în primii ani de viață ai copilului, aspect care nu a fost neglijat nici în 
perioada în care grădinița și-a închis porțile pentru copii. În jocurile lor, preșcolarii ilustrează regulile 
impuse de adulții din jur, imită comportamentele auzite sau văzute în realitatea înconjurătoare. Această 
joacă de-a viața, preponderent imitativă, este susținută de feedback-ul permanent primit din partea celor 
din jur, iar repetiția îl conduce pe copil spre formarea deprinderilor elementare de relaționare pe care se 
bazează autonomia personală și socială de mai târziu, în ritm individual.  

 Generalizând, putem spune că educația la vârsta preșcolară este dependentă de stimulii primiți și 
reflectă în comportamentul copilului mai mult calitatea și capacitatea adulților în mijlocul cărora crește și 
de dezvoltă, decât posibilitățile și dorințele lui reale. Acestea se vor evidenția treptat, pe măsura îmbogățirii 
experienței de viață, a dezvoltării gândirii și limbajului. Părinții trebuie să știe că nu întotdeauna influențele 
externe sunt și cele potritive pentru educația unui copil. Inclusiv atitudinea pozitivă sau negativă a adultului 
față de ceea ce face sau a făcut copilul poate să-l facă pe acesta dependent de acest control extern și ușor 
de derutat în absenșa stimulului. Adultul trebuie să se gândească tot timpul cum să-l motiveze pe copil 
pentru el însuși și mai puțin pentru satisfacția personală sau a celor din jur. Numai o astfel de motivație 
(instrinsecă) va conduce la formarea unor comportamente care nu vor dispărea odată cu lipsa controlului 
extern. Colaborarea cu familia în timpul activității online, prin folosirea unor instrumente și strategii diverse 
a fost mult mai strânsă în această perioadă decât în oricare alta din timpul în care copilul a frecventat 
grădinița. Pas cu pas, părintele a înțeles și a acceptat rolul major pe care îl are în viața propriului copil, mai 
mult decât oricând. În chestionarele completate de familie s-a observant că au devenit conștienți de impactul 
comunicării subliminale în familie.  

”Aspectele subliminale ale tuturor experiențelor noastre de zi cu zi, par să joace un rol nesemnificativ 
în contextul amplu al vieții noastre. Însă ele sunt rădăcinile invizibile ale gândurilor noastre conștiente.” 
(Carl Jung) 
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MAGIA SARBATORILOR DE IARNA IN REGIUNEA SUD-MUNTENIA 

 
 PROFESOR CHIRAN MAGDALENA  

 
 Atmosfera de Crăciun ne aduce bucurie şi ne aminteşte cu precădere de anii copilăriei, de emoţia 

aşteptării împodobirii bradului, de clipa la care visăm să-l întâlnim pe Moş Crăciun.Dincolo de faptul că 
este una dintre cele mai importante sărbători creştine, Crăciunul e aşteptat cu mare entuziasm de toată 
lumea, indiferent de vârstă, uneori chiar şi de religie. Sigur te gândeşti cu drag la cadourile lui Moş Crăciun, 
la colinde, la mirosul de brad şi la vâscul din pragul uşii. Şi, cu siguranţă, experienţele personale au încărcat 
astfel de clipe magice cu semnificaţii proprii. Dar mai mult decât atât, tradiţiile legate de Crăciun aduc 
simboluri naturale vechi de sute de ani. Bradul deţine rolul principal în perioada Crăciunului. Împodobitul 
acestuia este cel mai îndrăgit obicei de sărbători, datorită simbolurilor care i se asociază: iubire (pentru că 
este împodobit de întreaga familie), bucurie şi fericire (pentru că sub el sunt puse cadourile), magie (se 
spune că Moş Crăciun nu vine în casele unde nu e brad), viaţă, trăinicie şi sănătate (pentru că este mereu 
verde, chiar şi când afară e zăpadă). Practic, bradul a devenit centrul sărbătorilor de iarnă! Aprinderea 
lumânărilor în perioada Crăciunului este o tradiţie veche ce reprezintă naşterea lui Iisus şi reînnoirea vieţii, 
puritate, speranţă, găsirea drumului bun în viaţă.. Colindele sunt o parte importantă a spiritului Crăciunului. 
Grupuri de copii, fete şi băieţi, merg din casă în casă să colinde, toată ziua de Ajun. Se spune că e bine să 
primeşti colindători, pentru că urarea lor aduce noroc, iar dacă nu primeşti colindul vei fi urmărit de ghinion. 
După ce colindătorii termină de cântat, gazda îi invită în casă şi le oferă mere, nuci, dulciuri şi colaci. Nucul 
simbolizează belşugul şi longevitatea, iar merele semnifică bunăstare şi bogăţie. Sarbatorile de iarna sunt 
fantastice pentru ca ne unesc, ne fac mai buni, mai fericiti . La aceste sarbatori ne adunam cu toata familia 
la masa si petrecem si ne distram . La sarbatori ne daruim cadouri care sunt din inima si care ne aduc 
zambetul pe fata .Tuturor oamenilor le plac sarbatorile de iarna . Magia sarbatorilor ne face alti oameni, 
niste oameni mult mai buni si fericiti . De sarbatori daruim bucurii, fapte bune,cadouri din inima oamenilor 
care le creeaza o senzatie neobisnuita,de recunostinta.  

In Muntenia, atmosfera sarbatorilor de iarna se face simtita incepand cu ziua Sfantului Nicolae (6 
decembrie), cand copiii asteapta nerabdatori cadourile din ghetute. Pana in Ajunul Craciunului, gospodarii 
se ocupa cu taierea porcului, femeile fac curatenie in casa si in curte, iar cei mici invata colinde si 
impodobesc bradul. Ulitele satelor sunt invaluite de mirosuri apetisante si de cantece vesele care anunta 
nasterea lui Iisus. In aceasta perioada, muntenii nu uita nici de cei care nu se mai afla printre ei; in judetul 
Arges se pastreaza obiceiul colindetilor: in seara de Ajun, satenii isi daruiesc unii altora covrigi, vin si tuica 
fiarta, pomenind numele celor morti. 

In apropierea Craciunului se formeaza diferite cete de colindatori care merg sa vesteasca sarbatoarea 
si sa ureze gazdelor sanatate, belsug si noroc. Tipica Munteniei subcarpatice este ceata de fete care colinda 
in special flacaii; odinioara, doar barbatii neinsurati indeplineau acest obicei. Mai actuale sunt grupurile 
mixte si cele formate din membrii familiei, care viziteaza cu precadere rudele, prietenii si vecinii. Ritual 
plin de culoare si originalitate, colindatul are rolul de a indeparta spiritele rele si de a aduce prosperitatea. 

Prima zi de Craciun se petrece alaturi de familie, in jurul bradului si a mesei incarcate de bunatati. 
Inainte de degustarea bucatelor, gospodinele pregatesc apa norocului, o infuzie de plante (muscata, menta, 
levantica) amestecata cu agheasma, cu care stropesc casa. Obiceiul se repeta timp de 7 zile daca familia a 
fost greu incercata inainte de Craciun. De asemenea, in satele din Arges, barbatii arunca in foc un brat de 
paie, spunand cateva cuvinte menite sa atraga bogatia: “Atatea paie, atatia miei, atatia purcei, atatia boi, 
atatea oi, atatea vaci, atatia turmaci (vitei).” Se spune ca in aceasta zi nu trebuie sa imprumuti nimic din 
casa, altfel vei alunga norocul. Sarbatoarea nasterii lui Iisus este simbolul vietii, al bunatatii si sperantei, 
perioada in care oamenii isi indreapta atentia catre valorile spirituale, dar si catre comunitate. 

De Anul Nou, muntenii pastreaza o traditie foarte veche, de altfel intalnita in toata tara: Capra. In 
aceasta zona, capra poarta numele de brezaia si are o semnificatie care se pierde in negura vremurilor. 
Satenii spun ca mastile populare extrem de expresive sunt intruchiparea sufletelor celor decedati care au 
revenit pe pamant; in ele sunt adunate spaimele, arhetipurile si legaturile cu lumea spiritelor, iar jocul lor 
reprezinta alungarea vechiului an si regenerarea. Spectacolul foarte colorat si vesel imbina dansul, jocul, 
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dialogurile comice, cantecele si urarile, scotand la suprafata si unele ironii si aluzii tinute in frau de-a lungul 
anului. Tinerii dau in vileag greselile satenilor si ii scot in evidenta pe cei mai pacatosi dintre ei; unii se 
simt rusinati, altii rad pe seama celor vizati, bucurosi ca au scapat de gura lumii. In acest timp, capra scoate 
sunete stridente care anunta moartea si renasterea, ciclu aflat in stransa legatura cu practicile agrare. Anul 
Nou este celebrat cu ganduri bune, bucurii si cu speranta ca va aduce sanatate, noroc si prosperitate. 
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IMPORTANȚA ACTIVITAȚILOR EDUCATIVE  

IN PARTENERIAT CU PARINȚII 
 

PROF. CHIRAN VALENTINA - CSEI BRAȘOV 
 
 Familia reprezintă primul contact al copilului cu lumea exterioară, mediul în care își dezvoltă 

abilitățile de socializare, fiind înconjurat de afecțiune și sprijin, intervine în dezvoltarea armonioasă a 
personalității. Dinamica familiei și tipologia părinților poate afecta în sens pozitiv sau negativ creșterea 
copilului. Astfel putem întâlni părinți echilibrați și realiști, nepăsători, supraprotectivi, autoritari și instabili 
sau nesiguri.  

 În dezvoltarea unui plan educativ, profesorii și părinții au datoria de a comunica și a adapta metodele 
de predare pe înțelesul copiilor. În momentul actual, odată cu apariția pandemiei mondiale COVID-19, 
această comunicare a devenit primordială. Elevii trecând în modul de predare online și petrecând 
majoritatea timpului în sânul familiei, controlul educațional devine în principal datoria părinților.  

 În unele situații se întamplă ca părintele să nu aibă timp, să fie la serviciu, ceea ce îngreunează acest 
proces de învățare. Atât mama cât și tatăl au o importanță egală în educarea și evoluția copilului, 
comunicarea și suportul mutual fiind piatra de temelie în menținerea bunăstării familiei.  

În cazul unei relații pozitive profesor-părinți, o comunicare eficientă ajută în a descoperi diverse 
puncte slabe sau forte ale copilului. Odată descoperite, în parteneriat cu profesorul se pot desemna diverse 
activități educative care să fructifice toate calitățile elevului sau deopotrivă să dezvolte alte abilități mai 
puțin exprimate.  

Necesitatea unui proces activ de interesare din partea părinților reprezintă un real ajutor pentru 
profesori, principalul beneficiar fiind mereu copilul, oferindu-i astfel un sprijin bidirecțional.  

Încrederea în procesul educațional și implicarea activă a părinților oferă un sentiment de liniște și 
siguranță copilului, astfel încât, clădirea unei imagini de sine pozitivă în cadrul unui mediu optim de 
dezvoltare cognitiv-comportamentală realizează bazele unui proces educațional ideal.  

În concluzie, familia reprezintă o parte importantă în dezvoltarea și evoluția copiilor în societate, 
astfel un mediu familial echilibrat, cu afecțiune și dedicare din partea ambilor părinți favorizează o creștere 
armonioasă și posibilitatea obținerii unui grad de independență și realizare în viitor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Gherguț A – Sinteze de psihopedagogie specială, Ed. Polirom, Iași, 2005 
2. Șchiopu U, Verza E – Psihologia vîrstelor, Ed. Didactică și Pedagogică, București, 1981 
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SIMPOZION NAȚIONAL: "MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ!  

TRADIȚII ȘI OBICEIURI" 
IMPORTANȚA ACTIVITAȚILOR EDUCATIVE  

IN PARTENERIAT CU PARINȚII  
 

MODALITĂȚI DE CONSOLIDARE A PARTENERIATULUI DINTRE 
ȘCOALĂ ȘI FAMILIE  

 
PROF. DR. MIHAELA-ADELINA CHISĂR-VIZIRU 

(ȘCOALA GIMNAZIALĂ PUNGHINA, JUD. MEHEDINȚI) 
 
Perspectivele educaționale contemporane se plasează sub semnul metamorfozelor și, totodată, al 

multiplelor interogații legate de rolul școlii în educația copiilor. Educația — un termen atât de generos în 
a angaja semnificații, și-a extins sfera, vorbindu-se adesea de conceptul lifelong learning, adică instruirea, 
învățarea pe tot parcursul vieții. Nimic nou sub soare, am putea sublinia printr-un apel la paremiologia 
românească în care este cunoscută următoarea aserțiune: Omul cât trăiește învață. Desigur, păstrând toate 
diferențele conceptuale, este nevoie de o atare abordare pentru dezvoltarea armonioasă a individului într-o 
societate deschisă. 

Mai mult, pe lângă această extindere a ideii de educație pe tot parcursul vieții, se observă și tendința 
(de altfel, firească!) a școlii de a nu (mai) deține rolul unic în formarea individului, astfel că se acceptă, de 
pildă, complementaritatea educației nonformale în activități care pun accentul pe dezvoltare personală și 
comunicare eficientă, pe abilități de viață, în cele din urmă. În această comprehensiune, implicarea 
părinților, a familiei în viața școlară devine esențială, mai ales într-un context în care școala a fost pusă în 
fața unei provocări uriașe: s-a mutat acasă…  

Parteneriatul școală - familie nu încetează în această perioadă a digitalizării educației, ci trebuie 
consolidat în vederea sprijinirii elevilor în depășirea blocajelor educaționale. Foarte important rămâne 
suportul afectiv și stimulativ pe care familia îl oferă și, totodată, sistemul de valori pe care le imprimă 
copilului. De asemenea, în această perioadă a cursurilor desfășurate exclusive on-line, familia a devenit 
parte integrantă a procesului de învățare, atât prin asigurarea dispozitivelor necesare, cât și prin implicarea 
efectivă, mai ales în cazul copiilor din ciclul preșcolar, primar și chiar gimnazial.  

Apreciem că în acest context implicarea părinților (cu toate eforturile pe care le presupune…) este 
esențială în atingerea obiectivelor învățării, pentru că bariera impusă de ecran pe care profesorul nu o poate 
trece a îngreunat activitatea didactică și, implicit, rezultatele acesteia. Că actul educațional nemijlocit, din 
spațiul formal al sălii de clasă nu poate fi substituit facil este limpede, dar la fel de valabilă rămâne și ideea 
că adaptabilitatea individului la anumite condiții este inerentă. Prin urmare, învățarea în mediul on-line a 
adus cu sine, aproape peste noapte, confuzie și temeri, dar și posibile soluții.  

Imposibilitatea interacțiunii directe se reflectă și în activitățile care presupuneau consolidarea 
parteneriatului școală – familie, astfel că asistăm la o redimensionare a acestora, a contactelor cu părinții 
elevilor. Ca atare, ședințele cu părinții s-au mutat și ele în mediul on-line, legătura cu aceștia, comunicarea 
eficientă, făcându-se prin apelul la toate mijloacele moderne (e-mail, grupuri, platforme educaționale etc.). 
În aceeași ordine de idei, apreciem că și părinții pot fi antrenați, în funcție de disponibilitatea acestora, chiar 
și alături de elevi, în activități cu caracter nonformal (care să vizeze, de pildă, cunoașterea propriului copil, 
a trăilor acestuia etc.). 

În concluzie, considerăm că există multiple soluții pentru ca mediul educațional și familia copilului 
să rămână aproape, doar că specificul fiecărui colectiv, problemele pe care le ridică și disponibilitatea 
resurselor sunt câțiva dintre factorii care influențează cadrele didactice în alegerea modalităților de a 
consolida parteneriatul indispensabil dintre școală și familie.  
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CRĂCIUNUL ȘI IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE ONLINE 

ȊN PARTENERIAT CU PARINTII 
 

 PROF. CÎMPEAN CARMEN 
 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,GEO BOGZA” 

 BALAN, JUD. HARGHITA 
 
 La noi, la români, Crăciunul este una dintre cele mai importante sărbători. În tradiţia populară se 

spune că Fecioara Maria, când trebuia să nască pe Fiul lui Dumnezeu, umbla, însoţită de dreptul Iosif, din 
casă în casă, rugându-i pe oameni să-i ofere adăpost pentru a naște. Ajunge la casa unor bătrâni, 

Crăciun și Crăciunoaia, însă nici aceștia nu o primesc, spre a nu le spurca locul prin nașterea unui prunc 
zămislit din greșeală. Nemaiputând merge, Maria a intrat în ieslea vitelor, unde au apucat-o durerile nașterii. 
Crăciunoaia, auzind-o, și știind ce înseamnă o naștere de copil, i s-a făcut milă de dânsa și s-a dus la ea, 
îndeplinind rolul de moașă. Crăciun, când a aflat, s-a supărat și i-a tăiat babei mâinile; apoi, înspăimântat 
de tot ce s-a întâmplat, a plecat de acasă. Crăciunoaia a umplut, cum a putut, un ceaun cu apă, l-a încălzit, 
și l-a dus să scalde copilul. Maria i-a zis să încerce apa, și când a bagat cioturile mâinilor, acestea au crescut 
la loc, mai frumoase decât erau înainte; de la această minune se crede că moașele au mâini binecuvântate. 
În altă variantă a poveștii, Maria suflă peste mâinile Crăciunoaiei și acestea cresc la loc. 

 1.Sărbătoarea Crăciunului este anunţată prin obiceiul copiilor de a merge cu colindul și cu 
steaua,pentru a vesti Nașterea Mântuitorului lumii. De asemenea, o veche tradiţie este „mersul cu icoana”, 
un fel de colindat care se face de către preoţii comunităţii locale cu icoana Nașterii Domnului, 
binecuvântânduse casele și creștinii. Colindele de iarnă sunt texte rituale cântate, închinate Crăciunului și 
Anului Nou. 

 Originea lor se pierde în vechimile istoriei poporului român. Evocând momentul când, la nașterea 
lui Iisus, s-a ivit pe cer steaua care i-a călăuzit pe cei trei regi magi la locul nașterii, copiii - câte trei, ca cei 
trei magi - merg din casă în casă cântând colindul „Steaua sus răsare...”, purtând cu ei o stea. Ajunul 
Crăciunului începe cu colindul „Bună dimineaţa la Moș Ajun!”, casele frumos împodobite își primesc 
colindătorii. Aceștia sunt răsplătiţi de gazde cu fructe, covrigi, dulciuri și chiar bani. Colindele, precum și 
alte obiceiuri de Crăciun sunt prezente și la alte popoare, și s-ar putea ca ele să dateze din timpulromanizării. 

 2.Ȋn data de 6.12.2020 ȋn cadrul orei de dirigenţie, la clasa a VII-a am desfăşurat o activitate online 
comună părinţi – elevi, ȋn care s-au realizat obiecte decorative pentru Crăciun.  

Am considerat că implicând părinții în activități școlare, acestea vor fi mai atractive pentru elevi, iar 
părinții vor fi mai implicați și mai conștienți de actul didactic, de importanța școlii în viața copilului, 
realizând, astfel progres în activitatea didactică. Fiecare participant şi-a pus ȋn valoare imaginaţia şi 
măiestria, iar rezultatele au fost peste aşteptări. 

 În urma derulării acestei activităţi am urmărit ca părinţii să-şi dezvolte abilităţi de a interacţiona şi 
empatiza cu propriii copii, stimularea ȋn realizarea activităţilor în grup, stimularea şi promovarea 
capacităţilor creatoare ale copiilor prin organizarea, la final, a unei expoziţii cu produsele realizate. De 
asemenea, la finalul activității, părinții au susținut un mic recital de colinde . 

 Prin această activitate sperăm ca părinţii să fie mai receptivi la cerinţele şcolii, să acorde sprijin 
susţinut copiilor, iar aceştia să se mobilizeze pentru a obţine rezultate mai bune la învăţătură, să se bucure 
de interesul părinţilor pentru a le diversifica activităţile de timp liber şi, nu ȋn ultimul rând, să descopere în 
profesori şi părinţi adevăraţi prieteni. 

 Sărbătoarea Crăciunului este un moment prielnic pentru astfel de momente, iar astfel de activităţi 
presupun o interacţiune, colaborare şi cooperare ȋntre factorii educaţionali: familie – şcoală. Copiii noștri 
sunt viitorul nostru. După cum îi vom crește și îi vom învăța aşa ne va fi şi viitorul. 

 
 1.Gheorghe Mușu, Almanahul Luceafărul, Bucureşti, 1986. 
 2.Gabriel Tudor, Crăciunul de-a lungul secolelor, în Revista Magazin din 21 decembrie 2006; 
 3.Ioan Simionescu, Colinde şicântece de stea, Ed. Nevali, Cluj Napoca, 2002, pp.3-8.  
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OBICEIURI ȘI TRADIȚII ROMANEȘTI 

DE CRACIUN ȘI ANUL NOU 
 

CINDEA ANA-MARIA 
ȘCOALA GIMNAZIALA “ALEXANDRU ȘTEFULESCU” 

TG-JIU, GORJ 
 
Crăciunul la români este o importantă sărbătoare religioasă. În satele românești, unde tradiția se mai 

păstrează femeile și bărbații încep pregătirile cu mult timp înainte de această sărbătoare. Bărbații își fac 
ordine în curte, curăță grajdurile (locurile unde adăpostesc animalele), iar femeile își curăță casele și 
pregătesc mâncare tradițională specifică acestei sărbători: cozonaci, colaci, sarmale și alte bunătăți 
românești. 

Sărbătoarea Nașterii Domnului se ține pe 25, 26 și 27 decembrie. În Ajunul acestei sărbători (seara 
dinaintea zilei de 25) în toate satele din țară începe colindatul. Acesta este cel mai important obicei 
românesc de Crăciun, grupuri de copii, băieți și fete, femei și bărbați merg din casă în casă și duc vestea 
Nașterii Mântuitorului prin colindele lor (cântece specifice de Crăciun, care conțin acest mesaj), după ce 
colindă, ei sunt răsplătiți la fiecare casă cu diferite bunătăți. Colindătorii sunt primiți cu bucurie deoarece 
se spune că ei aduc sănătate și un an prosper, apoi sunt recompensați cu nuci, mere, colaci și, mai recent, 
bani. 

În Maramureș, cei care colindă sunt oameni în toată firea. Obiceiul este să treacă pe la fiecare casă, 
iar apoi, cu tot cu gazdele care i-au omenit (ospătat, servit cu bunătăți), să continue colindatul. Postul 
Crăciunului ia sfârșit și fiecare se poate bucura de mâncărurile rituale: preparatele din porc, sarmalele, 
colacii și cozonacii, prăjiturile și vinul. Cele trei zile de sărbătoare ale Crăciunului aduc liniște și pace în 
case. Există și o perioadă de post culinar și spiritual ce se ține înaintea Crăciunului, timp de șase săptămâni 
sfârșindu-se în noaptea de Crăciun. 

În Ajun de Crăciun există obiceiul de a se împodobi în casă sau în curte un brad cu diferite globuri, 
cu beteală ori cu bomboane de ciocolată numite saloane. În aceste zile sfinte 

– 25, 26 și 27 decembrie – se respectă tradiții vechi de sute de ani. Colindatul este unul dintre aceste 
obiceiuri. Atât grupuri de copii, cât și grupuri de adulți se strâng laolaltă și merg să colinde la casele 
vecinilor sau la casele altor oameni. Atunci se cântă „O ce veste minunată”, o melodie foarte veche și foarte 
populară în popor, cât și „O brad frumos”. Totodată colindătorii sunt serviți cu produse alimentare (colaci 
făcuți în casă) sau bani. Persoanele de origine slave din România sărbătoresc și în data de 7 ianuarie 
Crăciunul pentru că de fapt Crăciunul lor este pe aceea dată la două săptămâni după Crăciunul românesc, 
ortodox. 

Toți colindătorii, indiferent de vârstă, primesc un colac – ce simbolizează soarele; de asemenea ei 
primesc mere și nuci. În ziua de Crăciun nu se spală rufele și nu se dă nimic de împrumut; animalele din 
ogradă primesc mâncare din belșug; se spune că dacă animalele se culcă pe partea stângă atunci iarna va fi 
lungă și geroasă. 

Și în zona Moldovei, Crăciunul este o sărbătoare importantă. Toate activitățile ce au loc în ziua 
Ajunului sunt de fapt un ritual pentru protecția animalelor, a livezilor și a gospodăriei: femeile fac curat în 
toată casa și pregătesc colaci, iar bărbații au grijă să înapoieze orice lucru luat cu împrumut. Tot în această 
zi, femeile coc un colac de forma cifrei 8, care în primăvară urmează să fie afumat și pus între coarnele 
boilor ce ară pământul. În Ajun, femeile pregătesc masa de Crăciun, care trebuie să conțină vreo 12 feluri 
de mâncare, multe dintre acestea fiind din carne de porc, sacrificat cu câteva zile mai înainte. Tot în ziua 

Ajunului încep să meargă colindătorii pe la casele oamenilor: de dimineață colindă copiii cei mai 
mici, spre după-amiază școlarii, iar către seară colindă tinerii. 

În Bucovina se crede că toate colindele sunt rostite pentru ca diavolii să dispară, iar satul să fie curat 
în noaptea de Crăciun; de asemenea, se spune că este un mare păcat dacă o gospodărie are ușa închisă în 
Ajunul Crăciunului și nu poate să-i primească pe colindători. 
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În Ialomița, cetele de colindători cutreieră ulițele satelor și gospodăriile țărănești, făcând tradiționalele 
urări, melodiile și textele poetice ale colindelor fiind minunate. Adevăratul colindat se desfășoară în seara 
și noaptea de Crăciun. Colindătorii se adună în cete și își aleg un conducător numit de obicei „vătaf” sau 
„jude”. Colindătorilor propriu-ziși li se alătură câțiva flăcăi cu sarcina să poarte, în saci și traiste, darurile 
primite. 

Odată intrați în curtea casei, colindătorii își deapănă repertoriul înaintea membrilor casei, adunați în 
prag, cântecele fiind întotdeauna însoțite de dansuri. Apoi, gazda invită colindătorii în casă, unde înainte 
de așezarea la masă pentru ospățul comun, vătaful (liderul) cetei poruncește să se cânte alte câteva colinde. 
Numărul colindelor depinde în mare măsură de rangul gazdei și de belșugul de daruri pe care ea urmează 
să le ofere colindătorilor. 

Steaua 
Un alt obicei care în timp și-a pierdut semnificația este mersul cu 'steaua' – obicei vechi ce se 

întâlnește la toate popoarele creștine. Acesta avea menirea de a vesti oamenilor nașterea lui Hristos: copiii 
care mergeau cu 'steaua' se deghizau în magi și vesteau marea minune. 

Cântecele despre stea provin din surse diferite: unele din literatura bizantină ortodoxă, altele din 
literatura latină medievală a Bisericii Catolice, câteva din literatura de nuanță Calvină și multe din ele, chiar 
din tradițiile locale. Micul cor al stelarilor, care intră în casă în zilele Crăciunului, cântă „Steaua sus răsare”, 
precum și alte cântece. 

Bradul de Crăciun 
Simbolul sărbătorilor de iarnă este mult doritul brad de Crăciun. Acesta exista în tradițiile românești 

cu mult înainte de era creștină. Bradul este cel mai important arbore din obiceiurile românești, fiind prezent 
la cele mai importante evenimente din viața unui om: botezul, căsătoria și înmormântarea. Se consideră că 
bradul aduce noroc, viață lungă, prosperitate și fertilitate, motiv pentru care oamenii își împodobesc casa 
cu crengi de brad. În ziua de azi, toată lumea abia așteaptă să împodobească bradul; acest obicei are loc în 
ajunul Crăciunului sau în noaptea de Crăciun, când Moș Crăciun aduce, pe lângă cadouri, și bradul frumos 
împodobit cu globuri și beteală. 

Capra 
Acest obicei ține, de regulă, de la Crăciun până la Anul Nou. Măștile care evocau personaje biblice 

sunt înlocuite de masca unui singur animal, al cărui nume variază de la o regiune la alta: cerb în Hunedoara, 
capră sau țurcă în Moldova și Ardeal, boriță (de la bour) în Transilvania de sud. În Muntenia și Oltenia, 
capra e denumită „brezaia” (din cauza înfățișării pestrițe a măștii) și obiceiul se practică mai ales de Anul 
Nou. 

Capra se face dintr-un lemn scurt, cioplit în formă de cap de capră, care se învelește cu hârtie roșie, 
peste care se pune o altă hârtie, neagră, mărunt tăiată și încrețită, sau se lipește o piele subțire cu păr pe ea. 

Cercetătorii presupun că dansul caprei, precum și alte manifestări ale măștilor zoomorfe (care 
înfățișează animale) întâlnite în satele românești la vremea Crăciunului provin din ceremoniile sacre 
arhaice închinate morții și renașterii divinității. 

Dansul Ursului 
Umblatul cu Ursul este întâlnit doar în Moldova, de Anul Nou. Ursul este întruchipat de un flăcău 

purtând pe cap și umeri blana unui animal, împodobită în dreptul urechilor cu ciucuri roșii. Masca este 
condusă de un „ursar”, însoțită de muzicanți și urmată, adesea, de un întreg alai de personaje (printre care 
se poate afla un copil în rolul „puiului de urs”). În răpăitul (zgomotul) tobelor sau pe melodia fluierului și 
ajutată de un ciomag (băț mare și gros), masca mormăie și imită pașii legănați și sacadați ai ursului, izbind 
puternic pământul cu tălpile. Semnificația este purificarea și fertilizarea solului în noul an. Există ipoteza 
că la originea acestui obicei s-ar afla un cult dacic. 
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Plugușorul și Sorcova 
 
În prima zi a noului an, se merge cu Plugușorul și cu Sorcova, obiceiuri ce invocă prosperitatea și 

belșugul pentru gospodăria celui care primește colindătorii. Se spune că cei care nu primesc cetele de 
colindători vor avea necazuri și sărăcie în anul ce vine. 

În ajunul Anului Nou, în Moldova, cete de flăcăi și de bărbați de curând însurați pleacă cu Plugul. 
Străvechi obicei agrar (care se referă la agricultură – cultivarea pământului – ocupație străveche a 
românilor) derivat dintr-o practică primitivă, trecut printr-un rit de fertilitate, Plugușorul a ajuns o urare 
obișnuită de recolte bogate în anul care abia începe. Plugușorul este întotdeauna însoțit de strigături, pocnete 
de bici și sunete de clopoței, dar plugul adevărat, tras de boi, a fost înlocuit cu timpul de un plug miniatural, 
mai ușor de purtat, sau de buhaiul care imită mugetul boilor. La sate, „Plugușorul” este însă extrem de 
complex, iar alaiurile care merg din casă în casă duc cu ele chiar un plug. 

 
„Aho, aho, ho-ho / Mâine anul se-noiește / Plugușorul se pornește / Si începe a brazda / Pe la case 

a ura / Iarna-i grea, omătu-i mare, Semne bune anul are / Semne bune de belșug / Pentru brazda de sub 
plug”, sunt primele versuri ale Plugușorului, care tradițional se cântă în ultima zi a anului. 

 
De asemenea, odată cu intrarea în Noul An, de Sfântul Vasile, este bine să se ureze pentru bunăstare, 

iar în acest sens „Sorcova” este cel mai cunoscut colind. 
 
Un obicei de Anul Nou, care aduce mare bucurie copiilor, este umblatul cu Sorcova. Aceștia au o 

crenguță înmugurită de copac sau o sorcovă confecționată dintr-un băț în jurul căruia s-au împletit flori de 
hârtie colorată. Numele de sorcovă are originea în cuvântul bulgar surov (verde fraged), făcând aluzie la 
ramura abia îmbobocită, ruptă odinioară dintr-un arbore. Atingând de mai multe ori persoanele cu sorcova 
sunt făcute urări de bine și bunăstare celui vizat. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE EDUCATIVE ÎN 

PARTENERIAT CU PĂRINȚII 
 

 PROF. CIOACA ELENA DANIELA 
 GRADINIȚA CU P.P. NR. 33 BRAȘOV 

 
 Educaţia, definită în termeni foarte generali, este un proces al cărui scop esenţial este de a uşura o 

anumită modificare de comportament. Părinţii sunt primii profesori ai copilului, ei începând educarea lui 
în mediul familial. De cele mai multe ori, comportamentul parental este inspirat din propria experienţă de 
viaţă a acestora, astfel perpetuând atât aspecte pozitive cât şi negative, pe parcursul mai multor generaţii. 
Împreună cu părinţii, şcoala îşi are rolul bine stabilit, intervenind în dezvoltarea primară a copilului. În acest 
context, educarea părinţilor după principii ştiinţifice de psihopedagogie devine o necesitate. 

 Copilul din ziua de azi simte nevoia de adulţi disponibili pentru a-i respecta ritmul de viaţă, de adulţi 
care să participe la jocurile sale şi care să-i transmită zilei de mâine un om care nu poate proveni dintr-un 
sistem de învatământ clasic şi dintr-o familie care nu-şi asumă toate rolurile. Informarea şi formarea 
părinţilor în ceea ce priveşte şcolaritatea copilului presupune, ca fiecare părinte să cunoască: obligaţiile 
legale privind educaţia copilului, importanţa atitudinii lui pentru reuşita şcolară a copilului, metodele de 
colaborare cu şcoala. În acest scop este necesar un dialog între profesori şi părinţi; profesorii trebuie să 
primească o pregătire în materie de relaţie cu părinţii iar competenţa lor în această materie trebuie 
considerată ca o aptitudine profesională; părinţii trebuie să fie pregătiţi pentru a juca rolul lor educativ în 
cooperare cu profesorii; şcolile trebuie să asigure părinţilor asistenţa necesară. 

 Şcolaritatea este o etapă importantă, dificilă, cu implicaţii profunde în evoluţia copilului. Acest 
moment îi prinde nepregătiţi pe marea majoritate a părinţilor iar comportamentul familiei intervine astfel 
de cele mai multe ori într-un mod apăsător, ceea ce poate să conducă pe o cale greşită dezvoltarea 
intelectuală şi emoţională a acestuia. 

 Toţi adulţii care fac parte din viaţa unui copil (părinte, bunic, profesor) ar trebui să înţeleagă că acesta 
aşteaptă de la ei să-şi amintească şi să înţeleagă că au fost cândva de vârsta lui. 

 Organizaţia şcolară trebuie să-şi deschidă porţile pentru ca familia să cunoască şi să participe la 
activităţile ce se desfăşoară în incinta şi în exteriorul şcolii dar organizate de aceasta. Cadrele didactice 
trebuie să iniţieze activităţi care să ofere familiei oportunităţi de a participa alături de copil, de a cunoaşte 
copilul în situaţii diverse, de a se bucura alături şi cu copilul de realizările lui, de a lucra împreună părinte-
copil la diferite proiecte. Voi trece în revistă câteva dintre activităţile care pot contribui la formarea 
părinţilor: 

• Lecţia – ca principală formă de organizare a procesului didactic creează variate situaţii de învăţare 
pentru copil prin: multitudinea obiectivelor pe care le vizează, strategiile didactice utilizate, materialele 
didactice folosite. Profesorii pot desfăşura lecţii la care să participe părinţii copiilor.  

• Vizita – este o deplasare scurtă, de ce mult o zi, şi are ca scop atingerea unor finalităţi educaţionale 
concrete. Este foarte bine când organizăm astfel de activităţi la care să participe şi părinţii copiilor. Părintele 
îşi poate observa copilul într-un alt mediu, în afara şcolii, îl poate cunoaşte sub alte aspecte: relaţionare cu 
ceilalţi colegi, cu adulţii din grup, comportarea în locuri publice. În acelaşi timp este o nouă ocazie în care 
profesorul îl poate cunoaşte mai bine pe părinte şi invers, pot discuta mai mult într-un mediu informal care-
l face pe părinte să se simtă în largul său. 

• Excursia – este o deplasare pe parcursul unei sau mai multor zile care are ca scop recreerea şi 
refacerea psihofizică a elevilor dar şi a părinţilor acestora, culegerea de informaţii prin observarea directă 
a evenimentelor, proceselor fenomenelor, realităţii. 

Este o oportunitate pentru părinţi de a cunoaşte propriul copil în alte situaţii decât cele de acasă, de a 
cunoaşte grupul din care face parte copilul, de a se simţi bine alături de propriul copil, de a înţelege mai 
bine caracteristicile vârstei fiului/fiicei, de a relaţiona cu ceilalţi părinţi din grup şi de a găsi puncte comune, 
de a relaţiona cu profesorii care însoţesc copiii. Este o ocazie de a cunoaşte viaţa şcolii. 

• Serbările şcolare – reprezintă evenimente de o importanţă deosebită în activitatea elevilor şi în viaţa 
familiilor acestora-atât din punct de vedere afectiv, cât şi cognitiv, dând ocazia elevilor de a prezenta, într-
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o manieră personală şi originală, tot ce au învăţat pe parcursul unui semestru sau an şcolar.O sărbătoare 
şcolară reprezintă un mijloc eficient de educare, de influenţare formativă a elevilor, de sudare a colectivului, 
de asigurare a unor contexte educaţionale în care relaţionările se produc în condiţii inedite, de încurajare a 
talentului, de dezvoltare a aptitudinilor şi de stimulare a elevilor timizi sau mai puţin talentaţi. copiii. Toate 
acestea contribuie la sudarea relaţiilor dintre copii şi părinţi, atmosfera să fie mai caldă, de sărbătoare a 
tuturor vârstelor. 

• Şedinţele cu părinţii – Ele oferă ocazii ca grupul de adulţi să se sudeze, să discute unii cu ceilalţi, 
să-şi împărtăşească din experienţă unii altora, dar mai ales să afle noutăţi legate de psihologia copilului, 
procesul de învăţare, instituţia şcolară unde învaţă copilul. Sunt ocazii unde se pot proiecta activităţi dorite 
de părinţi, pentru viitor. 

• Lectoratul cu părinţii, vizita la domiciliul elevului, masa rotundă, discuţiile individuale oferă şi 
ele ocazii în care părinţii pot afla, pot găsi soluţii potrivite la diferite probleme apărute în relaţia cu copilul. 
Pot fi consiliaţi de către profesor, iar profesorul poate afla multe aspecte din viaţa copilului şi a familiei 
sale, care îl pot ajuta să înţeleagă mai bine fiecare situaţie în parte. 

 Fiecare ocazie trebuie valorificată ca situaţie de învăţare pentru părinte/adult. Ea trebuie gândită, 
organizată cu atenţie şi competenţă de către cadrul didactic, cu un scop bine definit astfel încât şi rezultatele 
să fie pe măsura aşteptărilor, în beneficiul copilului şi al şcolii. 

 Un real PARTENERIAT între ŞCOALĂ şi FAMILIE nu este cel înscris pe o coală de hârtie 
semnat de părinte şi director, este relaţia activă, de implicare şi de o parte şi de cealaltă, este bucuria şi 
tristeţea, este succesul şi eşecul, este zbaterea şi rezultatul din care beneficiarul este COPILUL. 

COPILUL – o taină pe care întâi trebuie să ne dorim să o descifrăm şi apoi să lucrăm neîntrerupt 
pentru asta, părinţi şi profesori. Trebuie să-l înţelegem, ca apoi să se înţeleagă pe sine şi lumea în care 
trăieşte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliografie: 
*Camelia Stăiculescu -,,Şcoala şi comunitatea locală”-parteneriat pentru educaţie, 2007 
*Ecaterina Adina Vrăşmaş,Consilierea şi educaţia părinţilor,Bucureşti,Edituraϖ „Aramis”,2002;  

296



"MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ! TRADIȚII ȘI OBICEIURI" 
 

 ȘCOALA GIMNAZIALA NR.1 CIOCANEȘTI PROF. FIZICĂ,  
MARIANA CIOCOI 

JUD. CĂLĂRAȘI 2020-2021 
 
 « Pentru mine, tradițiile reprezintă moștenirea pe care am primit-o de la strămoșii noștri moștenire 

care trebuie păstrată și dusă mai departe, generații după generații.  
Consider că poporul român are o mulțime de tradiții minunate, dar printre cele mai frumoase se 

enumeră tradițiile creștinești, de Crăciun, atunci cându toată lumea sărbătorește nașterea Mântuitorului 
nostru Iisus Hristos, cântând colinde și de Paște, anunci când sărătorim Moartea și Învierea Mântuitorului, 
vopsind ouă. 

În copilărie, în Ajunul Crăciunului, dis de dimineață, împreună cu prietenele mele, mergeam cu 
colindul „Bună dimineața la Moș Ajun”, apoi bunica mă învăța să prepar cozonaci, iar împreună cu mama 
confecționam o stea din lemn sau carton pentru colindul ”Steaua”, alături de care, prietenele mele, 
aduceau o icoană. În ziua de Crăciun, împreună cu mai mulți adolescenți și adulți din Biserică, mergeam 
cu diferite colinde, cum ar fi: „Hai deschide inima ta”, „E noapte-n Betleem”, „E Crăciun”, „Crăciun 
fericit s-aveti” și multe altele la cei dragi și la cunoscuți. A doua zi, mergeam cu „Steaua”, cu „Deschide 
ușa creștine” și multe alte colinde până nu mai puteam de durere de picioare.  

Din fericire pentru mine, toate acestea nu au rămas doar amintiri, chiar dacă, adolescenții din ziua 
de azi, nu mai consideră necesară sărbătorirea acestor minunate tradiții creștinești și uită, adesea, că ele 
sunt, de fapt, moștenirea noastră.  

Mă bucur, că în clasele gimnaziale, profesoara de muzică mereu pregătea cu noi diferse cântece 
pentru spectacolele școlii de Crăciun, de Paște, de 1 și 8 Martie și nu numai. Cu toate că, puțini adolescenți 
mai sunt deschiși în a discuta despre aceste frumoase întâmplări, eu împreună cu prietena mea, vom ține 
mereu trează amintirea vremurilor străvechi, colindând oamenii în fiecare an. Fac apel la toți adolescenții 
să nu renunțe la „Mersul la colindat” pentru că este cea mai frumoasă experiență pe care un om o poate 
avea in zilele de iarnă.  

În opinia mea, acestea sunt cele mai frumoase și speciale tradiții românești, obiceiuri ce nu ar trebui 
uitate, deoarece este de datoria fiecăruia să răspândească în jurul său, bucuria provocată de sărbătorirea 
acestora. 

Ciocoi Evelin-Estera, absolventă a Școlii Gimnaziale Nr.1 Ciocănești, Jud. Călărași» 
Analizând această scrisoare și proverbul chinezesc: "Spune-mi și voi uita, arată-mi și poate îmi voi 

aduce aminte, implică-mă și voi înțelege.“, ne dăm seama că amintirile rămân și pot fi transmise mai departe 
doar dacă suntem implicați direct în acele acțiuni ale amintirilor, iar realizarea activităților educative în 
parteneriat cu părinții este formula ideală de a crea momente ce vor rămâne peste ani în viața elevilor. 
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PARTENERIATUL ȘCOALA-FAMILIE VAZUT DIN PERSPECTIVA 

ACTIVITAȚILOR EDUCATIVE 

 

PROF. CIORTAN CRISTINA-MIHAELA 

ȘCOALA GIMNAZIALA VAȚA DE JOS - ȘCOALA GIMNAZIALA ȘOIMUȘ 
 

Văzută ca un fenomen social, educația implică automat ideea de transformare/dezvoltare a omului, 

astfel „Omul poate deveni om, numai prin educaţie.” (Immanuel Kant)  

Privită din cele trei perspective (forme), educația se prezintă astfel: educația formală, nonformală și 

informală. 

Sub orice formă ar fi abordată, aceasta implică triada familie-elev-școală; astfel, este imperios necesar 

un parteneriat al școlii încheiat cu părinții, scris și nescris. 

Școala valorifică primele achiziții formale și nonformale ale copiilor, asigurând fundamentele care 

fac posibile educația și învățarea pe tot parcursul vieții, în diverse contexte. 

Acest lucru trebuie să fie susținut și de părinți, care au un rol important, de cele mai multe ori decisiv, 

în evoluția copilului, viitorul adult inserat pe piața muncii. 

Realizând o conceptualizare a parteneriatului școală-familie-comunitate, există tipuri de activități 

care reflectă implicarea familiei și a comunității locale în procesul educațional din școală:  

- activităţi care vizează obligaţia părinţilor de a asigura sănătatea, securitatea, condiţii favorabile de 

viaţă şi pregătirea copiilor pentru mediul şcolii;  

- activităţi care vizează obligaţia şcolii de a comunica şi informa părinţii despre programul zilnic şi 

progresul periodic al elevilor;  

- participarea voluntară a părinţilor la iniţiativele şcolii prin asistarea la diferite iniţiative, serbări, 

activităţi extracurriculare în general şi oferirea sprijinului cadrului didactic în situaţii diverse;  

- implicarea părinţilor în procesul de luare a deciziilor (de exemplu, rolul Comitetului de părinţi în 

şcoală) etc. 

 Se impune astfel o fuziune partenerială cu scopul de a educa și forma, realizându-se o planificare în 

prealabil și se înțelege faptul că programele de educaţie parentală ocupă un loc important în dezvoltarea 

parteneriatului şcoală - familie - comunitate. Este de dorit să se înceapă cu reflectarea asupra interacţiunii 

cu profesorii şi apoi să se evolueze către noi perspective de acţiune. 
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IMPORTANTA ACTIVITATILOR EDUCATIVE IN PARTENERIAT CU 

PARINTII 
 

PROFESOR: CIRSTENOIU MIHAELA 
SCOALA GIMNAZIALA “NICOLAE COSTESCU” BOLBOSI 

 
Educaţia, definită în termeni foarte generali, este un proces al cărui scop esenţial este de a uşura o 

anumită modificare de comportament. Părinţii sunt primii profesori ai copilului, ei începând educarea lui 
în mediul familial. De cele mai multe ori, comportamentul parental este inspirat din propria experienţă de 
viaţă a acestora, astfel perpetuând atât aspecte pozitive cât şi negative, pe parcursul mai multor generaţii. 
Împreună cu părinţii, şcoala îşi are rolul bine stabilit, intervenind în dezvoltarea primară a copilului. În acest 
context, educarea părinţilor după principii ştiinţifice de psihopedagogie devine o necesitate. Profund 
modificat de evoluţiile tehnologice şi sociale, de urbanizare, de multiplicarea obiectelor tehnice, de o 
schimbare a condiţiei femeii în viaţă şi în cuplu, de mobilitatea crescândă a locurilor de muncă, de 
constrângerile orare ale adulţilor, mediul înconjurător este determinat să răspundă tot mai dificil nevoilor 
de spaţiu, de acţiune, de joc ale copiilor. 

Evoluţia societăţii româneşti marcată de o tranziţie prelungită către ceva care nu este clar nici măcar 
politicienilor, bulversarea valorilor într-o societate instabilă, scăderea calităţii vieţii, lipsa unor modele de 
urmat îi pun pe adulţi în dificultate ca părinţi. 

Copilul din ziua de azi simte nevoia de adulţi disponibili pentru a-i respecta ritmul de viaţă, de adulţi 
care să participe la jocurile sale şi care să-i transmită zilei de mâine un om care nu poate proveni dintr-un 
sistem de învatământ clasic şi dintr-o familie care nu-şi asumă toate rolurile. Informarea şi formarea 
părinţilor în ceea ce priveşte şcolaritatea copilului presupune, ca fiecare părinte să cunoască: obligaţiile 
legale privind educaţia copilului, importanţa atitudinii lui pentru reuşita şcolară a copilului, metodele de 
colaborare cu şcoala. În acest scop este necesar un dialog între profesori şi părinţi; profesorii trebuie să 
primească o pregătire în materie de relaţie cu părinţii iar competenţa lor în această materie trebuie 
considerată ca o aptitudine profesională; părinţii trebuie să fie pregătiţi pentru a juca rolul lor educativ în 
cooperare cu profesorii; şcolile trebuie să asigure părinţilor asistenţa necesară. 

Cooperarea profesor-părinte în beneficiul elevului vine în completarea participării părinţilor la 
gestiunea şcolii. Ca responsabili legali ai educaţiei copiilor lor ei au responsabilitatea de a influenţa natura 
acestei educaţii; modelele participative pot ajuta la coordonarea eforturilor educative şi la orientarea 
adaptării şcolii la schimbările din societate; influenţarea pe plan local asupra rezolvării problemelor şi luării 
deciziilor. Cu alte cuvinte participarea poate stimula iniţiativele si inovaţiile. 

Şcolaritatea este o etapă importantă, dificilă, cu implicaţii profunde în evoluţia copilului. Acest 
moment îi prinde nepregătiţi pe marea majoritate a părinţilor iar comportamentul familiei intervine astfel 
de cele mai multe ori într-un mod apăsător, ceea ce poate să conducă pe o cale greşită dezvoltarea 
intelectuală şi emoţională a acestuia. 

Toţi adulţii care fac parte din viaţa unui copil (părinte, bunic, profesor) ar trebui să înţeleagă că acesta 
aşteaptă de la ei să-şi amintească şi să înţeleagă că au fost cândva de vârsta lui. 

Pentru ca un copil să aibă succes în şcoală şi mai apoi pe parcursul vieţii, specialiştii, printre care 
Daniel Goleman, Inteligenţa emoţională, spun că există şapte elemente cheie: 

Încrederea – sentimentul de siguranţă, certitudinea că se poate bizui pe ajutorul celor din jur în 
demersul său spre cunoaştere şi devenire; 

Curiozitatea – dorinţa de a cunoaşte ceva nou; 
-Intenţia – pornirea interioară, conştientă,însoţită de dorinţa de a înfăptui ceea ce îţi propui; 
-Controlul de sine – capacitatea de control asupra faptelor proprii; 
-Raportarea – dorinţa şi capacitatea de a se alătura unui grup, de a participa la activitatea acelui grup 

încercând să se facă înţeles şi să-i înţeleagă pe ceilalţi; Comunicarea – capacitatea şi dorinţa de a transmite 
şi a face cunoscute celorlalţi, propriile idei şi sentimente; Cooperarea – capacitatea de a lucra împreună cu 
cineva în scopul realizării unui obiectiv comun. 
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Dacă un copil dobândeşte pe timpul şcolarităţii aceste calităţi, depinde de părinţii şi educatorii lui 
care au o mare responsabilitate în formarea unitară a personalităţii lui. 

Organizaţia şcolară trebuie să-şi deschidă porţile pentru ca familia să cunoască şi să participe la 
activităţile ce se desfăşoară în incinta şi în exteriorul şcolii dar organizate de aceasta. Cadrele didactice 
trebuie să iniţieze activităţi care să ofere familiei oportunităţi de a participa alături de copil, de a cunoaşte 
copilul în situaţii diverse, de a se bucura alături şi cu copilul de realizările lui, de a lucra împreună părinte-
copil la diferite proiecte. Voi trece în revistă câteva dintre activităţile care pot contribui la formarea 
părinţilor: 

Lecţia – ca principală formă de organizare a procesului didactic creează variate situaţii de învăţare 
pentru copil prin: multitudinea obiectivelor pe care le vizează, strategiile didactice utilizate, materialele 
didactice folosite. Profesorii pot desfăşura lecţii la care să participe părinţii copiilor. Pentru a ne îndeplini 
acest obiectiv: cât mai mulţi părinţi să asiste la acest tip de activitate, este bine să desfăşurăm proiectul pe 
parcursul unui an şcolar, într-o zi a săptămânii “În fiecare joi-Ziua porţilor deschise”. Astfel familia se va 
simţi ca parte a şcolii, va avea posibilitate să vadă copilul în acel context educaţional, să-l vadă cum se 
comportă, ce atitudine are faţă de activitatea de învăţare, faţă de profesor, ce ceilalţi colegi. Copilul va simţi 
permanent că părinţii înţeleg efortul lui, că îi are alături nu numai acasă. 

Vizita – este o deplasare scurtă, de ce mult o zi, şi are ca scop atingerea unor finalităţi educaţionale 
concrete. Este foarte bine când organizăm astfel de activităţi la care să participe şi părinţii copiilor. Părintele 
îşi poate observa copilul într-un alt mediu, în afara şcolii, îl poate cunoaşte sub alte aspecte: relaţionare cu 
ceilalţi colegi, cu adulţii din grup, comportarea în locuri publice. În acelaşi timp este o nouă ocazie în care 
profesorul îl poate cunoaşte mai bine pe părinte şi invers, pot discuta mai mult într-un mediu informal care-
l face pe părinte să se simtă în largul său. 

Excursia – este o deplasare pe parcursul unei sau mai multor zile care are ca scop recreerea şi refacerea 
psihofizică a elevilor dar şi a părinţilor acestora, culegerea de informaţii prin observarea directă a 
evenimentelor, proceselor fenomenelor, realităţii.Este o oportunitate pentru părinţi de a cunoaşte propriul 
copil în alte situaţii decât cele de acasă, de a cunoaşte grupul din care face parte copilul, de a se simţi bine 
alături de propriul copil, de a înţelege mai bine caracteristicile vârstei fiului/fiicei, de a relaţiona cu ceilalţi 
părinţi din grup şi de a găsi puncte comune, de a relaţiona cu profesorii care însoţesc copiii. Este o ocazie 
de a cunoaşte viaţa şcolii. 

Serbările şcolare – reprezintă evenimente de o importanţă deosebită în activitatea elevilor şi în viaţa 
familiilor acestora-atât din punct de vedere afectiv, cât şi cognitiv, dând ocazia elevilor de a prezenta, într-
o manieră personală şi originală, tot ce au învăţat pe parcursul unui semestru sau an şcolar. Acest tip de 
activităţi extracurriculare au reprezentat întotdeauna un prilej de manifestare inedită al talentului nativ al 
copilului. Este o ocazie în care copilul îşi poate pune în valoare inteligenţa dominantă descoperită şi 
valorificată de cadrul didactic. De multe ori familia este surprinsă de potenţialul propriului copil. 

Cântecul, dansul, recitarea de poezii sau interpretarea unor piese de teatru reprezintă câteva dintre 
formele de manifestare prin care copilul îşi satisface nevoia de afirmare de joc, căpătând încredere în 
propriul potenţial artistic şi cognitiv. De aceea o sărbătoare şcolară reprezintă un mijloc eficient de educare, 
de influenţare formativă a elevilor, de sudare a colectivului, de asigurare a unor contexte educaţionale în 
care relaţionările se produc în condiţii inedite, de încurajare a talentului, de dezvoltare a aptitudinilor şi de 
stimulare a elevilor timizi sau mai puţin talentaţi. Este foarte indicat ca pe parcursul serbării să iniţiem 
momente interactive părinţi-copii :jocuri, scenete, recitare, dansuri populare, cântece pe care părinţii fie le 
cunosc, fie le învaţă împreună cu copiii. Toate acestea contribuie la sudarea relaţiilor dintre copii şi părinţi, 
atmosfera să fie mai caldă, de sărbătoare a tuturor vârstelor. 

Şedinţele cu părinţii – sunt întâlniri tematice organizate de către cadrul didactic. Au durata de două 
ore, timp în care se lucrează: exerciţii de intercunoaştere, de autocunoaştere, de cunoaştere a copilului, se 
dezbat diverse probleme de interes general, studii de caz, se generează situaţii în care părinţii trebuie să dea 
soluţii. Aceste întâlniri sunt de fapt adevărate sesiuni de formare pentru părinţi. Ele oferă ocazii ca grupul 
de adulţi să se sudeze, să discute unii cu ceilalţi, să-şi împărtăşească din experienţă unii altora, dar mai ales 
să afle noutăţi legate de psihologia copilului, procesul de învăţare, instituţia şcolară unde învaţă copilul. 
Sunt ocazii unde se pot proiecta activităţi dorite de părinţi, pentru viitor. 

Lectoratul cu părinţii, vizita la domiciliul elevului, masa rotundă, discuţiile individuale oferă şi ele 
ocazii în care părinţii pot afla, pot găsi soluţii potrivite la diferite probleme apărute în relaţia cu copilul. Pot 
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fi consiliaţi de către profesor, iar profesorul poate afla multe aspecte din viaţa copilului şi a familiei sale, 
care îl pot ajuta să înţeleagă mai bine fiecare situaţie în parte. 

Fiecare ocazie trebuie valorificată ca situaţie de învăţare pentru părinte/adult. Ea trebuie gândită, 
organizată cu atenţie şi competenţă de către cadrul didactic, cu un scop bine definit astfel încât şi rezultatele 
să fie pe măsura aşteptărilor, în beneficiul copilului şi al şcolii. 

Un real PARTENERIAT între ŞCOALĂ şi FAMILIE nu este cel înscris pe o coală de hârtie semnat 
de părinte şi director, este relaţia activă, de implicare şi de o parte şi de cealaltă, este bucuria şi tristeţea, 
este succesul şi eşecul, este zbaterea şi rezultatul din care beneficiarul este COPILUL. 

COPILUL – o taină pe care întâi trebuie să ne dorim să o descifrăm şi apoi să lucrăm neîntrerupt 
pentru asta, părinţi şi profesori. Trebuie să-l înţelegem, ca apoi să se înţeleagă pe sine şi lumea în care 
trăieşte. 
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MAGIA SĂRBĂTORILOR, IZVOR DE BUCURIE 

 
PROF. INV. PRIMAR CISTIAN MIHAELA-ROXANA 

LICEUL DE INFORMATICA “TIBERIU POPOVICIU”, CLUJ-NAPOCA 
 
Activitățile educative realizate în colaborare cu părinții sunt privite cu entuziasm atât de elevi cât și 

de părinții acestora. Ele reprezintă momente deosebite, în care copilul și adultul fac echipă dincolo de 
spațiul familial. Aceste activități stârnesc interesul și produc bucurie.  

Activitatea Copiii aduc zâmbete copiilor este o activitate educativă, de voluntariat, cu scop caritabil. 
În calitate de coordonator al acestei activități am cooptat în proiectarea și desfășurarea activității, cadre 
didactice din școală, părinți și elevi. Este o activitate bianuală, ea desfășurându-se înaintea sărbătorilor de 
iarnă.  

Aflându-ne în apropierea sărbătorilor de iarnă și pornind de la ideea că fiecare copil așteaptă un dar, 
fie el cât de mic, poate o piesă vestimentară, poate o jucărie, poate o masă mai bogată, ne-am mobilizat cu 
mic cu mare, în vederea derulării unei activități de strângere de fonduri pentru o familie nevoiașă. Pentru 
ca suma să fie cât mai considerabilă, am implicat elevi din mai multe clase.  

Pentru a fi cât mai organizați în desfășurarea proiectului am urmat trei pași importanți: 
a. Proiectarea 
 În această etapă am stabilit o întâlnire cu părinții elevilor și i-am rugat să identifice o familie nevoiașă 

înspre care să se îndrepte bunurile materiale care se vor procura cu banii colectați. Am stabilit apoi trei 
activități menite să ne aducă resursele financiare necesare:  

- târg culinar; 
- târg caritabil; 
- pușculița banilor mărunți.  
Tot în această etapă am decis cum vom valorifica resursele financiare donate, astfel încât să fie 

cumpărate cât mai multe produse utile pentru familia respectivă. Am stabilit că produsele vor fi livrate de 
un grup de părinți, însoțiți de câțiva elevi și profesori.  

b. Implementarea 
În această etapă am parcurs toți pașii stabiliți în etapa precedentă. 
Pentru târgul culinar organizat în școală, mămicile au pregătit o mulțime de produse culinare 

preparate în casă. Elevii s-au ocupat de vânzarea lor. Cumpărătorii au fost elevii, părinții acestora și 
profesorii. 

Pentru târgul caritabil, elevii împreună cu doamnele învățătoare au organizat ateliere de meșteșugărit. 
Ornamentele și podoabele confecționate au fost expuse în holul școlii, astfel că orice elev sau părinte putea 
să-și aleagă unul sau mai multe ornamente în schimbul unei sume de bani, pe care o stabilea chiar el. Bănuții 
erau introduși într-o urnă special pregătită.  

În pușculița banilor mărunți elevii au fost rugați, ca pe o perioadă de o lună de zile, să adune monede. 
La termenul stabilit, copiii au adus pușculița cu monede la școală și au golit-o într-o urnă pregătită special.  

Din toate fundurile adunate, părinții s-au mobilizat, au cumpărat produsele necesare familei nevoiașe 
și le-au livrat.  

c. Evaluarea  
Elevii s-au bucurat foarte mult de aprecierile primite din partea cumpărătorilor dornici să-și 

achiziționeze simboluri colorate și să ajute astfel o familie nevoiașă. În același timp, au învățat că munca 
organizată, în echipă, combinată cu altruism și prietenie poate readuce zâmbetul pe buzele unei familii 
nevoiașe.  
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IMPLICAREA FAMILIEI ÎN SUSȚINEREA 

 ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE DIN GRĂDINIȚĂ  
 

PROF. CIUBOTARIU ELENA 
G.P.P. “LICURICI”, FĂLTICENI 

 
 Mediul familial, mai ales sub aspect afectiv, este o şcoală a sentimentelor în care se modelează sub 

acest aspect personalitatea. Copilul trăieşte în familia sa o gamă variată de relaţii interindividuale copiindu-
le prin joc în propria conduită. Cu triplă funcţie ( reglatoare, socializatoare şi individualizatoare), familia 
contribuie în mare măsură la definirea personalităţii şi conturarea individualităţii fiecărui copil. 

 Între factorii educativi, familia a fost şi este considerată ca factor prioritar şi primordial deoarece, în 
ordinea firească a lucrurilor, educaţia începe din familie. Loisel afirma că “ în familie şi pe genunchii mamei 
se formează ceea ce este mai valoros pe lume – omul de caracter” evidenţiind dimensiunea morală a 
educaţiei din familie. 

 După ce copilul intră în grădiniţă, familia devine un partener permanent cu rol important în educaţia 
sa. Sarcinile educaţiei se divizează între grădiniţă şi familie. Astfel, permanent părinţii trebuie să simtă 
responsabilitatea pentru educaţia copiilor, cerânduli-se aportul nu numai atunci când se ivesc fenomene 
negative, ci şi în sprijinirea activităţilor de zi cu zi. Îndrumarea părinţilor se realizează nu numai prin 
şedinţe, ci se poate face şi în mod diferenţiat în funcţie de nivelul de cultură al părinţilor, cât şi de 
personalitatea şi particularităţile lor.  

 În întreaga mea activitate didactică am stabilit relaţii de colaborare între educator şi educat, 
considerând că acest lucru este necesar în stabilirea unor noi legături între factorii educativi – grădiniţă şi 
familie îndeosebi. Întrucât familia şi grădiniţa sunt factori educativi de mare însemnătate şi ceea ce 
realizează unul depinde de celălalt, este firesc ca între aceşti factori să se realizeze o strânsă unitate de 
cerinţe şi exigenţe. Familia constituie prima şcoală în care copilul se socializează, iar grădiniţa este forma 
instituţionalizată care corectează şi îmbogăţeşte, continuă şi completează ceea ce începe familia, de aceea, 
putem spune că, grădiniţa este de fapt, o a doua familie a copilului.Scopul urmărit de aceşti factori fiind 
unic, unitară trebuie să fie şi munca educativă pe care o desfăşoară . Astfel, am căutat mereu să am o relaţie 
strânsă cu familiile copiilor, din dorinţa cunoaşterii mediului de viaţă, a regimului de activitate şi odihnă, a 
raporturilor dintre părinţi-copii, precum şi a climatului familial în general, deoarece de modul în care 
familia influenţează dezvoltarea copilului în primii ani de viaţă, depinde comportamentul socio-relaţional 
al viitorului adult. Prin discuţiile individuale, în special dimineaţa când este adus copilul la grădiniţă sau la 
amiază când este luat acasă, m-am informat de la părinţi despre atitudinea şi manifestările copilului, acasă 
în familie, la jocul cu prietenii, ceea ce a dus la angajarea şi antrenarea părinţilor în actul educaţional. În 
toate aceste convorbiri am scos în evidenţă elementele pozitive ale copilului, manifestând un robust 
optimism pedagogic în posibilităţile de dezvoltarea ale acestuia şi prin aceasta am trezit interesul şi dorinţa 
părinţilor de a-şi sincroniza efortul educativ cu al meu, făcându-i implicit parteneri în educaţia propriului 
copil. Din observaţiile înregistrate cu ocazia discuţiilor purtate zilnic cu părinţii, a vizitelor, a şedinţelor 
lunare cu aceştia, am reuşit să cunosc mai bine fiecare copil al grupei pe care o conduc, să constat că în 
unele cazuri lipsurile semnalate la unii copii se datorau fie faptului că unii părinţi nu ştiu să organizeze în 
mod judicios activitatea copilului şi adoptă o atitudine prea permisivă faţă de conduita acestuia, fie faptului 
că în sânul familiei între factorii educativi nu este asigurată o unitate de cerinţe. Tocmai de aceea activitatea 
de colaborare cu familia trebuie să aibă la bază cunoaşterea condiţiilor de viaţă a copilului în familie şi 
respectiv, familia să cunoască activitatea pe care copilul o desfăşoară în grădiniţă. Aceasta este calea 
asigurării continuităţii educative în familie şi în grădiniţă, a asigurării unui sistem unitar de cerinţe. 

 Periodic am organizat şedinţe cu părinţii în vederea stabilirii unor activităţi comune, pentru 
soluţionarea unor probleme de organizare la nivelul grupei, luarea unor măsuri pentru buna dezvoltare 
psiho-fizică a fiecărui copil şi transpunerea acestora în practică. La aceste întâlniri, am dezbătut împreună 
cu părinţii, probleme importante referitoare la modul de creştere, îndrumare şi informare a 
copiilor.Importanţa jocului şi a jucăriei în viaţa copilului, a constituit obiectul unor ample discuţii, ceea ce 
a influenţat în mod pozitiv atitudinea părinţilor faţă de jocurile copiilor. Am susţinut activităţi 
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demonstrative pentru părinţi cu scopul de a le da acestora posibilitatea cunoaşterii nivelului de cunoştinţe 
acumulate de copii, după o anumită perioadă de timp, fapt care a mărit interesul părinţilor de a continua 
demersul educaţional ce se desfăşoară în grădiniţă., Am organizat pentru părinţi, expoziţii cu lucrări ale 
copiilor şi serbări, acestea fiind un prilej de cunoaştere şi satisfacţie reciprocă pentru realizările acestora. 

 Pentru a veni în întâmpinarea părinţilor în legătură cu problemele educative ale grupei şi ale 
grădiniţei, am introdus completarea unor chestionare la sfârşitul fiecărei şedinţe, în care părinţii şi-au putut 
exprima sugestiile, anumite iniţiative şi ce indicaţii ar dori să primească în legătură cu educarea copilului. 
Pe baza acestor informaţii am axat tematica şedinţelor lunare cu părinţii, cât şi obiectivele de urmărit şi de 
realizat în cadrul muncii educative pe care o desfăşor zi de zi. 

 Concomitent cu activitatea desfăşurată în grădiniţă, părinţii au fost îndrumaţi să îmbogăţească 
cunoştinţele copiilor folosind lectura şi ilustraţiile privitoare la viaţa şi la activitatea socială. Ei trebuie să 
ţină seama de particularităţile de vârstă şi individuale, de faptul că fiecare etapă de vârstă se caracterizează 
prin trăsături definitorii care o diferenţiază pe cea precedentă de cea următoare. Acţiunile educative 
exercitate de părinţi trebuie să fie raţionale şi continue, să se bazeze pe faptul că dezvoltarea psihică a 
copilului se realizează în strânsă legătură cu dezvoltarea sa fizică. Până la 6-7 ani, părinţii constituie primul 
exemplu, unicul model de viaţă, de comportare, cu cea mai mare influenţă asupra copilului. 

 Colaborarea dintre familie şi grădiniţă îşi găseşte expresia în acţiunile comune de corectare 
permanentă a conduitei copiilor, de educare prin mijloace variate şi rodnice. Spre deosebire de părinţi, 
educatoarele, în virtuteaa experienţei şi pregătirii lor pedagogice stabilesc cu uşurinţă strategia educaţională 
potrivită fiecărui caz în parte. Uneori, familia trebuie convinsă de necesitatea unor schimbări în stilul ei de 
viaţă, în relaţiile dintre membrii de familie şi dintre aceştia şi copil, pentru ca sfaturile, îndemnurile şi 
normele de conduită însuşite de copii la grădiniţă să găsească în familie, întăririle concrete corespunzătoare 
şi terenul adecvat exercitării regulilor morale în vederea transformării lor în deprinderi de conduită şi 
trăsături de caracter. În vederea unei colaborări reuşite între cei doi factori educativi familie-grădiniţă, în 
activităţile desfăşurate cu părinţii trebuie respectate anumite principii deontologice, şi anume: acceptarea 
şi comunicarea eficientă, confidenţialitatea, respectul individualităţii, sinceritatea, recunoaşterea propriilor 
limite, negocierea soluţiilor şi respectarea deciziilor beneficiarului, nediscriminarea şi acordarea unor 
servicii integrate.  

 Aşadar, în activitatea de colaborare cu familia trebuie să ţinem seama de faptul că unitatea dintre 
familie şi grădiniţă trebuie să se manifeste în permanenţă pe toate planurile şi în toate domeniile educaţiei, 
folosindu-se sistematic diferite forme de colaborare între cei doi factori, asigurând ridicarea nivelului 
pedagogic al părinţilor şi înarmarea lor cu metode eficiente de educare a copiilor. 

 Funcţia prioritară a grădiniţei fiind cea formativ-pedagogică, e firesc ca acţiunea ei să vizeze atât pe 
copii cât şi pe părinţii lor, deoarece părinţii educă, dar se şi educă prin copiii lor. 
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RELAȚIA DINTRE ȘCOALA ȘI FAMILIE 

 
PROF INV. PRIMAR CIUREL CRISTINA, 

LIC. SANITAR “ANTIM IVIREANU” 
 
 Importanța unei relații bune între familie și școala, are un scop comun acela de dezvoltare globală și 

armonică a copiilor și, prin urmare, trebuie să fie o sarcină comună; o modalitate de a facilita realizarea 
acestui obiectiv principal. În zilele noastre școlile și părinții cer acest sprijin și colaborare reciprocă, dar 
este dificil de făcut în practică, deoarece există programe contradictorii dificil de a avea timp și, de 
asemenea, nu întotdeauna părinții sunt dispuși sau în caz contrar, profesorii nu sunt întotdeauna deschiși la 
această colaborare. 

 Când vorbim despre participarea la școală nu se referă doar la ședințe ci și participarea la activitățile 
propuse, și că există o relație de încredere și ajutor între părinți și profesori. Această relație devine astăzi 
un pilon foarte puternic pentru eficacitatea și răspunsuri pozitive ale dezvoltării educaționale și personale 
a elevilor care a demonstrat că, în absența acestei cooperări, copilul va avea multe probleme în evoluția lui 
școlară și vor exista numeroase limitări. În caz contrar, dacă se dă această cooperare adecvată, elevul va 
evolua în mod satisfăcător și există multe avantaje de care se va bucura copilul. 

 Educația este un proces foarte lung care începe să fie învățat de către familie și apoi de școala și este 
nevoie de ambele părți pentru a obține o dezvoltare completă educațională și personală. Prin urmare, școala 
trebuie să accepte importanța participării și colaborării părinți în educația copiilor și necesitatea unei relații 
cordiale între ele profesor și părinți, astfel încât profesorii să își poată îndeplini funcția eficient și complet. 

 Obiectivul cel mai important al colaborării dintre școală și familie în perioada școlarității mici îl 
reprezintă susținerea eforturilor copilului pentru ca acesta să dobândească primele instrumente ale muncii 
intelectuale și să obțină succesul școlar. Clasa reprezintă pentru elevi al doilea mediu de socializare, după 
familie. Aici elevul va trăi și experimenta, va învăța deprinderi sociale necesare pentru viață. 

 Toţi adulţii care fac parte din viaţa unui copil (părinte, bunic, profesor) ar trebui să înţeleagă că acesta 
aşteaptă de la ei să-şi amintească şi să înţeleagă că au fost cândva de vârsta lui. 

Pentru ca un copil să aibă succes în şcoală şi mai apoi pe parcursul vieţii, specialiştii, printre care 
Daniel Goleman, Inteligenţa emoţională, spun că există şapte elemente cheie: 

1. Încrederea  
2. Curiozitatea  
3. Intenţia  
4. Controlul de sine  
5. Raportarea ; 
6. Comunicarea  
7. Cooperarea  
 Dacă un copil dobândeşte pe timpul şcolarităţii aceste calităţi, depinde de părinţii şi educatorii lui 

care au o mare responsabilitate în formarea unitară a personalităţii lui. 
Organizaţia şcolară trebuie să-şi deschidă porţile pentru ca familia să cunoască şi să participe la 

activităţile ce se desfăşoară în incinta şi în exteriorul şcolii dar organizate de aceasta. Cadrele didactice 
trebuie să iniţieze activităţi care să ofere familiei oportunităţi de a participa alături de copil, de a cunoaşte 
copilul în situaţii diverse, de a se bucura alături şi cu copilul de realizările lui, de a lucra împreună părinte-
copil la diferite proiecte. Voi trece în revistă câteva dintre activităţile care pot contribui la formarea 
părinţilor 

 Părinții pot veni chiar cu idei de realizare a unor activităţi extraşcolare: excursii, concursuri, 
programe artistice care fac mai vizibile manifestările elevilor, precum și rezultatul muncii lor.Aceste 
activităţi extraşcolare au un impact mare în rândul părinţilor, care experimentează astfel relaţii inedite cu 
copiii lor, fapt care îi poate determina să-şi schimbe radical, în mod pozitiv, atitudinea faţă de şcoală. 

 Ca urmare a activităţilor derulate împreună cu părinții, legătura şcolii cu familia s-a îmbunătăţit 
considerabil, părinţii simţindu-se utili, prezentând în acest fel un interes mai mare pentru şcoală. Activităţile 
extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes,produc bucurie, facilitează 
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acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, 
operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se afirme conform naturii sale. Copiii se 
autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, asumându-şi 
responsabilităţi. 

 Dascălul are, prin acest tip de activitate, posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să 
le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal - pregătirea copilului 
pentru viaţă. Realizarea acestor obiective depinde în primul rând de educator, de talentul său, de dragostea 
sa pentru copii, de modul creator de abordare a temelor prin punerea în valoare a posibilităţilor şi resurselor 
de care dispune clasa de elevi . 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE 

 ÎN PARTENERIAT PĂRINȚII 
 

PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR: 
 CIUȘNEL ALEXANDRINA 

GRĂDINIŢA P. P. ,,ALEXANDRINA SIMIONESCU GHICA”- TÂRGOVIŞTE  
 
În educarea ,,puiului de om”,părinţii, educatorii, şcoala şi societatea, în general, sunt mijloace 

importante de educaţie şi instrucţie. 
 Printre problemele importante ale învăţământului în această etapă de schimbare şi modernizare 

rapidă se găseşte şi cea vizând parteneriatul cu alţi factori educaţionali, între care familia ocupa un loc 
privilegiat.  

Familia, prima şcoală a vieţii, este cea care oferă copiilor primele cunoştinţe, primele deprinderi, dar 
şi primele modele comportamentale, echivalentul psiho-afectiv-stimulativ necesar debutului socio-familial. 

 Ca prima verigă a sistemului educativ familia are responsabilităţi clare şi diverse. 
Întrebarea care se pune este ,dacă familia de astăzi are timp pentru îndeplinirea responsabilităţilor 

educative, dacă este pregătită să activeze constant ca un factor educativ. 
 Realitatea ne-a dovedit că nu toate familiile sunt dispuse să-şi îndeplinească consecvent 

responsabilităţile educative faţă de copii, acuzând lipsa de timp, grijile vieţii zilnice, minimalizând rolul de 
factor educativ. Alte familii, deşi doresc să asigure educaţia corespunzătoare copiilor, le lipseşte pregătirea 
psihopedagogică, experienţă. 

 Factorii care influenţează azi mediul educativ sunt: noua concepţie care se cristalizează asupra 
educaţiei că serviciul social şi extinderea mass-media(T.V). Părinţii trebuie să-şi întărească fundamentarea 
relaţiilor pe baza dragostei lor faţă de proprii copii şi pe dorinţa lor ca aceştia să aibă performante şi succes 
în viaţă. Aceasta nu se poate realiza dacă părinţii nu cunosc personalitatea propriului copil. Educaţia 
copilului este factorul principal care dezvoltă personalitatea lui. În educaţia copiilor trebuie să existe între 
părinţi și membrii familiei extinse înţelegere şi acord în diferite probleme şi de aici decurg normal şi 
celelalte. 

 În activitatea de educaţie în familie un rol important îl are,,climatul” care este rezultatul raporturilor 
dintre membrii familiei. Aceste raporturi şi caracterul lor pot forma ,,climatul pozitiv”(favorabil) sau 
,,climatul negativ”(nefavorabil) educaţiei, adică formarea copilului ca cetăţean, ca om. 

 Raporturile dintre părinţi şi copiii acestora sunt raporturi educative, cu repercusiuni asupra formării 
lor, lucru de care ar trebui să fie conştienţi toţi părinţii. Atitudinile, comportamentul nostru, vorbele noastre, 
ale părinţilor influenţează atitudinile, comportamentul şi modul de a fi al copiilor. 

 Voi enumera câteva din posibile atitudini şi comportamente ale părinţilor şi bunicilor și implicaţiile 
lor în formarea profilului moral al copilului. 

 ,,Familia severă”- în anumite limite imprima ordine, disciplină, seriozitate, asigura unitate şi 
echilibrul familiei.  

 Severitatea este necesară în raporturile educaţionale din familie, dar cu măsură. Ce s-ar întâmpla în 
cazul în care părinţii aplica copiilor pentru orice abatere pedepse? Atunci copilul creşte timorat cu gândul 
pedepsei, ascunde greşelile făcute, simte nevoia să mintă, se îndepărtează afectiv şi efectiv de părinţi şi îşi 
caută înţelegerea şi afectivitatea în altă parte. Aşa se nasc,,găştile “ şi ,,bandele” de minori. Mai gravă este 
situaţia când părinţii sunt împărţiţi în ,,tabere”:unul sever şi unul indulgent. Astfel se formează viitorul 
demagog, viitorul ipocrit, trăsături de personalitate pe care nu şi le doreşte nici un părinte pentru copilul 
său. 

 ,,Familia permisivă” stă la polul opus al familiei severe, are un climat de ,,puf”. 
 Asemenea copil va fi neajutorat, un egoist, un meschin, căci în familie îi este permis orice, el are 

numai drepturi, în timp ce părinţii, doar datorii. Un asemenea copil se adaptează şi se încadrează cu mari 
dificultăţi în colectivele de şcoală sau mai târziu la locul de muncă. 
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 ,,Familia rigidă” prejudiciază maturizarea copiilor, generând lipsa de încredere în sine, teama de 
nereuşita şi sancţiune.  

 Cadrul didactic trebuie să intervină, după ce cunoaşte situaţia reală, prin vizite la domiciliu, discuţii 
cu părinţii (în particular, nu în şedinţe) sugerându-le cu discrete, tact şi calm în ce mod şi sub ce formă se 
poate atenua şi echilibra severitatea. Acesta trebuie să fie în postura sfătuitorului şi nu a judecătorului. 

 
 ,,Familia libertină” creează o atmosferă lejeră, prezentând riscul de a întârzia sau împiedică 

maturizarea socială a copiilor datorită preocupării excesive a unui părinte sau a ambilor pentru ei înşişi. 
 
 Cadrul didactic trebuie să intervină pentru a dezvolta siguranţă de sine în sensul obţinerii unor 

rezultate bune la învăţătură, capacitatea de decizie, spiritul de independentă.  
 Punerea fermă în gardă a părinţilor în legătură cu pericolul evoluţiei nefavorabile a copiilor este 

posibilă şi necesară. 
 Părinţii trebuie să înţeleagă bine relaţie dintre fapta şi măsura ei educaţionala. În climatul educaţional 

sunt necesare toate ipostazele acestuia (severitatea şi blândeţea, afectivitatea şi sobrietatea, largheţea şi 
stricteţea ) toate însă cu măsură şi la timp, orice exces fiind păgubitor în sfera formării umane. 
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IMPORTANŢA ACTIVIŢĂTILOR EDUCATIVE REALIZATE 

 ÎN PARTENERIAT CU PĂRINŢII 
 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ GRUMĂZEŞTI 
PROF. ÎNV. PRIMAR: COCA ECATERINA 

 
Școala și familia urmăresc acelaşi scop educativ, formarea tinerilor pentru a deveni personalităţi 

multilateral dezvoltate care să poată face faţă dinamicii sociale, schimbărilor profunde şi alese din societate.  
Pentru realizarea acestui scop unic este necesară unitatea de acţiune, concordanţa dintre mijloacele 

specifice de influenţare folosite în aceste două instituţii sociale. În cadrul acestei colaborări, rolul 
conducător îl are şcoala. Colaborarea dintre cadrele didactice şi părinţi se realizează potrivit obiectivelor şi 
nevoilor educative ale unei perioade anumite din viaţa copiilor şi a grupului de elevi. 

Colaborarea şcolii cu familia trebuie să asigure unitatea influenţelor educative asupra elevilor, 
continuitatea în munca de educaţie de la o etapă la alta, a fiecărui elev în parte. Consider că pe aceste 
coordonate se poate asigura şi îmbunătăţirea formelor de cooperare între şcoală şi familie, adaptate 
cerinţelor specifice societăţii democratice în curs de afirmare.  

Parteneriatul are un rol deosebit în funcţionarea şcolii, în îndeplinirea obiectivelor acesteia şi se poate 
realiza astfel:ajută profesorii în munca lor, perfecţionează abilităţile şcolare ale elevilor, îmbunătăţesc 
programele de studiu si climatul şcolar, îmbunătăţesc abilităţile educaţionale ale parinţilor elevilor, dezvoltă 
abilităţi de lideri ale părinţilor, facilitează legătura dintre familii, personalul şcolii şi al comunităţii, oferă 
servicii şi suport familiilor, creează o atmosfera mai sigură în şcoală, ajută la managementul şcolii. 

Scopul creării unor astfel de parteneriate este dorința comună de a ajuta elevii să obțină rezultate 
foarte bune în acumularea cunoștințelor la școală ca să poată reuși să pășească pe treptele superioare ale 
învățării și pentru pregătirea lor de viitori adulți. Atunci când părinții, elevii și ceilalți membri ai comunității 
devin și se consideră parteneri în educație, în jurul elevilor se formează o comuniune de suport, care poate 
funcționa ca un drenaj. 

Crăciunul este sărbătoarea sfântă a Naşterii Domnului, timp al bucuriilor, al păcii şi al liniştii 
sufleteşti. Este o perioadă în care primim şi dăruim mai multă iubire şi mai multă căldură sufletească. 
Bucuria tradițiilor și obiceiurilor din luna decembrie, respectiv împodobirea bradului de Crăciun cu 
ghirlande de beteală sclipitoare, cu artificiile de tot felul, cu steluțe colorate, alături de cadourile pentru cei 
dragi completează festinul sărbătorilor de iarnă. Doar o dată pe an bradul coboară de la munte, pentru a-i 
face pe plac lui Moș Crăciun. El aduce universul de turtă dulce și alune, de globuri și luminițe scăpărătoare, 
ce se furișează misterios prin colțurile încăperilor. An de an, fără să se plictisească, bradul își alege un loc 
drag de popas. 

Din multitudinea şi varietatea formelor de colaborare nemijlocită, serbarea este un prilej de bucurie, 
emoṭie, bună dispoziṭie pentru copii şi părinṭi, dar şi momentul în care copilul „se pune în valoare”, 
folosindu-şi imaginaṭia, dicṭia, mimica, siguranṭa de sine, plăcerea de a apărea în faṭa publicului. Serbările 
au un rol important în dezvoltarea şi educarea copilului pe plan cognitiv, afectiv, moral,estetic, volitiv, fiind 
totodată un mijloc de socializarea. Acestea sunt activităṭi care răspund unei duble necesităṭi 
psihopedagogice de a asigura odihnă activă copiilor şi de a exersa capacităṭi psihofizice ale acestora. 
Valoarea serbărilor rezidă în îmbinarea dintre formativ şi informativ, dintre util şi plăcut în conṭinutul 
educativ al acestora. Serbările influenṭează dezvoltarea copilului din punctul de vedere al educaṭiei 
intelectuale, a educaṭiei morale, al educaṭiei estetice şi al educaṭiei fizice. Sensul unui spectacol va depinde 
de calitatea lui, de folosirea adecvată a costumaṭiilor şi a decorurilor, de participarea activă a copilului. 
Când bat la porṭile sufletului Sfintele Sărbători ne bucurăm împreună cu copiii de neasemuita frumuseṭe a 
datinilor strămoşeşti şi scoatem din comoara inimii şi din lada de zestre a tezaurului folcloric cântecul, jocul 
şi costumul popular specific sărbătorilor. Când priviṭi o serbare cu obiceiuri străvechi ale românilor, cu 
cântece şi dansuri populare, gândiṭi-vă priviṭi un moment oglinda şi sufletul acestui popor care a considerat 
păstrarea tradiṭiei o datorie şi o onoare. 

Chiar dacă în acest an condițiile sunt un pic astfel, iar copii se află în fața monitoarelor pentru a cânta 
colinde și a-l aștepta pe Moș Crăciun, magia sărbătorilor se face simțită la fel ca în fiecare an.  

310



 Serbarea o realizăm împreună, fiecare în mediul său dar în același timp toți la un loc. Prezentăm 
online colindele alese de fiecare elev, poezii închinate acestei frumoase sărbători, precum și diferite urături 
care mai de care mai tradiționale.  

Organizăm o mică serbare alături de părinți, frați și bunici prezenți la orele noastre de curs online, o 
serbare mai specială deoarece s-a realizat fără repetiții, cu materiale muncite de fiecare în parte și clar fără 
emoții fiind adevărați artiști într-un mediu în care familia, bradul împodobit, mirosul de cozonac alcătuiesc 
magia sărbătorilor de iarnă.  

În concluzie putem spune că implicarea familiei în parteneriatul cu şcoala contribuie la îmbunătăţirea 
rezultatelor, frecvenţei şcolare şi la dezvoltarea responsabilităţii elevilor pentru activităţile şcolare. În 
ultimii ani se încearcă o regândire a rolului familiei şi implicării comunitare în sprijinul părinţilor şi în 
beneficiul elevilor deoarece realizăm cu toţii că implicarea părinţilor are efecte primare indirecte asupra 
imaginii de sine a copilului ca persoană care învaţă şi întăreşte aşteptările înalte ale părinţilor. 

Fiecare copil este unic în felul lui, este o minune irepetabilă și ar fi păcat ca prin acțiunea noastră să 
uniformizăm aceste individualități. Personalitatea micului școlar este în formare, deoarece este rezultatul 
unei evoluții lungi, care are loc în primul rând în condițiile interacțiunii cu mediul social. 
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ROLUL PARTENERIATULUI EDUCAŢIONAL ÎN CONSTRUIREA 
COMUNITĂŢILOR, A VALORILOR ŞI PERFORMANŢELOR 

 
 PROF. ÎNV. PRIMAR: FILIMONESCU CAMELIA 

 ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ DOMINIC STANCA ” ORĂŞTIE / HUNEDOARA 
 
O relaţie bună între instituţiile educaţiei : şcoală, familie, comunitate este în avantajul copilului la 

orice vârstă. Se dezvoltă concepte ca opinia copilului, participarea lui la deciziile care îl privesc, opţiunea 
personală, implicarea acestuia de la cele mai mici vârste în responsabilizarea şi drepturile pe care societatea 
le identifică şi le recunoaşte. Garantarea acestor drepturi şi responsabilităţi implică o unitate între familie şi 
şcoală. 

Prin urmare, pedagogia contemporană dezvoltă un nou concept cu valoare de principiu – 
parteneriatul educaţional – ca extensie a principiului unitaţii cerinţelor în educaţie.  

• Ca atitudine, parteneriatul presupune: 
- acceptarea diferenţelor şi tolerarea opţiunilor diferite; 
- egalizarea şanselor de participare la o acţiune educativă comună; 
- interacţiuni acceptate de toţi partenerii; 
- comunicarea eficientă între participanţi;  
- colaborare (acţiune comună în care fiecare are rolul său diferit) 
- cooperare (acţiune comună în care se petrec interrelaţii şi roluri comune) 
Principiile fundamentale ale colaborării familie – şcoală, ar fi :  
1. copiii să se implice ca participanţi activi în interacţiunile familie – şcoală, centrate pe învăţare 
2. să ofere tuturor părinţilor oportunităţi de a participa activ la experienţele educaţionale ale copiilor 

lor, chiar dacă vin sau nu la şcoală 
3. colaborarea familie – şcoală să fie folosită pentru rezolvarea problemelor dificile şi drept cadru de 

sărbătorire a realizărilor, a performanţelor 
4. relaţia dintre cele două instituţii atât de importante să constituie fundamentul restructurării 

educaţionale şi al reînnoirii comunităţii 
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Atributele părinţilor care susţin parteneriate importante includ :  
- căldura, sensibilitatea, grija, abilitatea de a asculta, consecvenţa, imaginea de sine pozitivă, spiritul 

eficient, deprinderile interpersonale eficiente 
- fericirea maritală, armonia familială, succesul în colaborări anterioare şi deschiderea faţă de ideile 

altora (Swick, 1991) 
- încredere în sine (Schaefer, 1985) 
Atributele educatorilor, care par să influenţeze pozitiv relaţiile cu copiii şi părinţii acestora sunt : 
- căldura, deschiderea, sensibilitatea, flexibilitatea, încrederea şi accesibilitatea (Comer şi Haynes, 

1991) 
- încrederea, căldura, apropierea, imaginea de sine pozitivă, conducerea eficientă a clasei, centrarea 

pe copil, disciplina pozitivă, educaţia şi abilităţile de predare eficientă - ar fi părerea părinţilor . 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE REALIZATE ÎN 

PARTENERIAT CU PĂRINȚII 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR CANDIDATU LAVINIA VERONICA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 7, ALEXANDRIA, TELEORMAN 

 
 Una dintre cele mai importante condiţii ale creşterii eficienţei activităţii educative desfăşurate cu 

elevii o constituie asigurarea unei depline unităţi de acţiune a tuturor factorilor educativi: şcoală, familie, 
comunitate. Dacă este adevărat că şcoala este factorul de care depinde în mod covârşitor devenirea 
personalităţii umane, tot atât de adevărat este că educaţia coerentă nu poate face abstracţie de rolul familiei 
în această comuniune. Şcoala şi familia sunt două instituţii care au nevoie una de alta. 

 Părinţii sunt parteneri în educaţie pentru că deţin cele mai multe informaţii despre copilul lor, ei 
furnizând informaţiii despre contextul de dezvoltare a acestuia. Ei sunt persoanele care cunosc cel mai bine 
copilul şi constituie o bună sursă de consultanţă pentru cei care lucrează cu copiii lor şi sunt principalii 
susţinători ai copilului. Părinţii trebuie să se implice în activitatea copilului în afara casei şi să-i încurajeze 
şi pe ceilalţi părinţi să se alăture. 

 Angajarea şi responsabilizarea familiei în educaţia copilului sunt fundamentale pentru reuşita 
participării la școală. La orice copil, gradul de interes şi colaborarea părinţilor cu școala sunt cel mai adesea 
direct proporționale cu rezultatele obţinute de copii. Psihopedagogia modernă, centrată pe copil, se bazează 
pe convingerea că familia este primul educator şi cu cel mai mare potenţial de modelare.  

 Implicarea familiei este o parte importantă pentru calitatea educaţiei, pentru un mediu sigur de 
învăţare şi de achiziţii ale elevilor. Indiferent de mediul economic sau cultural al familiei, când părinţii sunt 
parteneri în educaţia copiilor lor, rezultatele determină performanţa elevilor, o mai bună frecventare a şcolii, 
scăderea fenomenului delincvenţei. Toţi părinţii doresc cea mai bună educaţie pentru copiii lor. Majoritatea 
părinţilor vor să se implice mai mult în educaţia copiilor lor, dar mulţi nu ştiu cum să procedeze. Majoritatea 
cadrelor didactice simt că implicarea părinţilor este o parte vitală a succesului școlar, dar mulţi nu ştiu cum 
să-i implice pe aceştia. Şcolile trebuie să încurajeze şi să promoveze implicarea părinţilor. 

 Din parteneriatele şcoală – familie, cei câștigați sunt, în esență, elevii. Aceste parteneriate acţionează 
în următoarele direcţii: ajută profesorii în munca lor, generează și perfecționează competențele şcolare ale 
elevilor, îmbunătăţesc programele de studiu şi climatul şcolar, dezvoltă abilităţile educaţionale ale 
părinţilor, creează un mediu de siguranță sporit în şcoli. 

 O piedică pusă în faţa parteneriatului şcoală- familie o reprezintă resursele limitate de timp pe care 
părinţii le consumă pentru educaţia propriilor copii sau în relaţia cu şcoala, gradul ridicat de stres al unui 
astfel de parteneriat cu activităţi propuse şi cu un orar zilnic bine stabilit, cu obiective clare de atins, sau 
chiar educaţia limitată a părinţilor. În această situaţie, cadrele didactice trebuie să înţeleagă nivelul de 
disponibilitate existent pentru implicarea părinţilor în activităţile şcolare, dar şi să-şi adapteze strategiile 
pentru a contribui la realizarea unui parteneriat reuşit între şcoală şi familie.  

 Pentru a nu se ajunge la asemenea dificultăţi, este de preferat ca părinţii să ia legătura cu şcoala nu 
doar atunci când sunt chemaţi la şedinţele cu părinţii sau atunci când copiii se confruntă cu anumite 
dificultăţi. Ei trebuie să participe la toate evenimentele importante ale şcolii (serbări, festivităţi, concursuri, 
spectacole, etc.), să uşureze misiunea educativă a şcolii prin continuarea educaţiei în cadrul familiei, dar şi 
să manifeste disponibilitate pentru participarea la cursuri cu caracter educativ realizate pentru părinţi. 

 În concluzie, pentru a putea asigura educarea copiilor în cele mai bune condiţii şi, implicit, succesul 
în viaţă, e nevoie ca toţi factorii implicaţi în procesul educaţional să formeze o echipă în care fiecare ştie 
ce are de făcut şi îi acordă partenerului respectul şi încrederea cuvenite. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE REALIZATE ÎN 

PARTENERIAT CU PĂRINȚII 
 

PROFESOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR: CATA LAURA 
ORADEA, BIHOR 

2020 
 
 Educația este un proces împărțit între părinți și profesori, al cărui obiectiv este formarea integrală a 

copiilor. 
În primele etape ale vieţii, responsabilitatea educării copilului revine familiei. Părinţii sunt primii 

educatori ai copilului. Copilul este mai apoi înscris în grădiniţă, instituţie care îi asigură condiţiile necesare 
pentru dezvoltarea lui cognitivă și nu numai. În cadrul grădiniței, educatoarea se ocupă de educarea şi 
formarea acestuia printr-o metodologie şi un curriculum specific vârstei. 

Familia și instituția de educație trebuie să împartă responsabilitățile în educarea copiilor. Ambii au 
un rol important în dezvoltarea armonioasă a copilului. Colaborarea familiei cu grădinița are un rol 
important în educația copilului care generează efecte pozitive asupra acestuia, a părinților, profesorilor, 
grădiniței și comunității. Activităţile desfăşurate în parteneriat cu părinţii sunt modalităţi propice pentru 
atingerea unor obiective comune în ceea ce priveşte educaţia preşcolarilor. 

Pentru a duce la bun sfârșit finalitățile educaționale, este necesar să existe comunicare constantă și 
acțiuni ale părinților cu grădinița, doar așa se produce dezvoltarea intelectuală, emoțională și socială a 
copiilor, în cele mai bune condiții.Colaborarea familiei cu instituția educațională dezvoltă copiilor impresia 
că, deși se află în două spații diferite, ele sunt complementare. Participarea activă a părinților în viața școlară 
a copiilor se materializează printr-o stimă de sine mai ridicată a copiilor, un randament școlar mai bun, 
relații și atitudini pozitive ale copiilor despre educație, grădiniță și școală. 

Sunt multe modalităţi de colaborare între familie şi grădiniţă: discuţii zilnice, teme săptămânale de 
consiliere pentru părinţi, şedinţe şi lectorate cu părinţii, vizite la domiciliul copiilor, serbări, lecţii-vizită, 
plimbări, cursuri ”Educaţi aşa!”, antrenarea părinţilor în derularea proiectelor tematice, voluntariat din 
partea părinţilor în organizarea şi desfăşurarea unor acţiuni de voluntariat. 

Participarea activă a părinţilor la activităţile din grădiniţă le creează copiilor sentimente de siguranţă, 
înţelegere, bucurie; copilul arată ce ştie, ce poate iar părintele este mândru de copilul său în relaţie cu 
ceilalţi. Aşa pot să aprecieze împreună activităţile, faptele, evenimentele, rezultatele obţinute. Părinţii vor 
avea ”măsura” evoluţiei copilului său, comportarea în colectiv. Reuşita actului educaţional o asigură 
unitatea de cerinţe, existenţa unor reguli comune cunoscute şi fixate împreună aplicate atât în grădiniţă, cât 
şi acasă. Grădiniţa este partenerul educativ al familiei. Familia este chemată la luarea deciziilor legate de 
educaţia copiilor, la manifestările din activităţile şi viaţa grădiniţei. 

Parteneriatul dintre grădiniţă şi familie organizat corect, duce la o educaţie solidă, fără pericol de eşec 
şcolar mai târziu. Preşcolaritatea reprezintă piatra de temelie a personalităţii în formare a copilului, iar 
prezenţa familiei în cadrul grădiniţei va fi liantul între copil şi mediul necunoscut iniţial. Parteneriatul 
grădiniţă – familie, acţiunile pe care aceştea le desfăşoară, continuarea de către familie a activităţilor din 
grădiniţă, duc la formarea copilului pentru viaţa de adult. 

Familia şi grădiniţa, ca agenţi ai socializării, sunt considerate responsabili pentru creşterea şi 
dezvoltarea copilului şi totodată pregătirea lui pentru integrarea în şcoală şi rolul lui în comunitate. La 
vârsta preşcolară, un factor important este gradiniţa care desfasoară un amplu proces instructiv-educativ 
aplicând metode şi procedee ştiinţifice. Pentru reuşita actului educaţional, munca depusă de cadrele 
didactice în grădiniţă trebuie continuată, susţinuţă şi întărită de familie. 

În realizarea unui parteneriat eficient grădiniţă – familie este indicat ca educatoarea să implice familia 
în anumite activităţi instructiv-educative. Părinţii trebuie sprijiniţi să-şi cunoască copiii, să le identifice 
nevoile şi să sprijine dezvoltarea şi creşterea lor armonioasă. Formele de colaborare nemijlocită diferă în 
funcţie de scopul urmărit şi formele concrete de realizare. Conferinţele şi referatele prezentate cu anumite 
prilejuri pe teme de dezvoltare a personalităţii specifice vârstei, pe relaţii intra şi inter familiale, au scopul 
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de a face cunoscute noţiuni de interes şi exemple de bune practici. Organizarea unor expoziţii cu lucrările 
copiilor fac posibilă o mai bună cunoaştere prin prisma rezultatelor muncii lor, participarea la activităţi 
demonstrative îi ajută să cunoască metodele şi LUMEA COPILĂRIEI NR. 14 - 2016 19 procedeele folosite 
şi le sugerează anumite modalităţi concrete de îndrumare a jocurilor, de folosire a jucăriilor precum şi 
observarea modului de comportare al copilului în colectivitate. Adevăraţii beneficiari ai acestui parteneriat 
sunt copii, ei simt dragostea şi apropierea părinţilor, nu numai prin bunăvoinţa şi bucuriile ce li se oferă 
acasă ci şi interesul pe care părinţii îl acordă în realizarea activităţilor din grădiniţă. Astfel copii sunt mai 
siguri pe sine, trăiesc mândria de a-şi vedea părinţii în situaţii apropiate lor şi de a-i aprecia şi mai mult. 
Părinţii au şansa de a deveni participanţi la educaţie prin implicarea efectivă şi prin emoţiile trăite alături 
de copii lor, au prilejul de a sta foarte aproape de ei, de a-i înţelege mai bine, de a-i observa şi de a fi fermi 
convinşi de buna colaborare cu instituţii şi specialişti în dezvoltarea psihică şi fizică a copiilor lor prin 
participarea la desfăşurarea unui proces instructiv-educativ bine fundamentat şi organizat. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE  

ÎN PARTENERIAT CU PĂRINȚII. 
 

 PROF. ÎNV. PREȘCOLAR CAZACU GEORGIANA MĂDĂLINA 
 GRĂDINIȚA CU P.N SPERIEȚENI-GURA ŞUȚII.  

 
Educația reprezintă un proces distribuit între profesori și părinți, al cărui obiectiv este dezvoltarea 

integrală a copiilor.  
Pentru ca educația integrală să fie dusă la bun sfârșit, este necesar să existe canale de comunicație și 

acțiuni ale familiei cu grădinița, numai așa se produce formarea intelectuală, socială și emoțională a 
copiilor, în cele mai bune condiții. 

Colaborarea familiei cu grădinița produce copiilor sentimentul că, deși se află în două spații diferite, 
ele sunt complementare. 

 Participarea părinților în viața școlară a copiilor se concretizează printr-o mai bună autostimă a 
copiilor, un potențial școlar crescut, relații și atitudini pozitive ale părinților despre școală. 

 Școala și familia trebuie să distribuie responsabilitățile în formarea copiilor. Ambii au un rol esențial 
în formarea integrală a copilului. Colaborarea familiei cu grădinița are o importanță majoră, cu efecte 
pozitive asupra elevilor, părinților, cadrelor didactice, școlii și comunității. Între școală și familie trebuie să 
fie o comunicare foarte strânsă. 

 Pentru ca un profesor să educe, trebuie să coopereze cu părinții, pentru ca efortul pe care îl face la 
clasă să aibă continuitate și în restul zilei.  

Atât familia cât și școala sunt răspunzătoare de:  
 Formarea autonomiei copilului; 
 Comunicarea de norme, valori și obiceiuri; 
 Transmiterea de cunoștințe (deși acest proces are loc în școală, familia transmite copilului 

modalități de învățare, completează cunoștințele și dezvoltă dragostea pentru lectură); 
 Stabilirea responsabilităților (implică acceptarea normelor de comportament, de ordine, curățenie, 

mici responsabilități familiare și școlare). 
În societatea noastră, educația familiară și școlară joacă un rol foarte important în achiziția de 

cunoștințe și comportamente ale copilului, de aceea ambii trebuie să aibă responsabilități și roluri 
complementare.  

O bună interacțiune între școală și familie, oferă copilului o imagine de apropiere între persoanele 
care se ocupă de el, astfel, acesta se simte familiar și în siguranță în cadrul școlii.  

Fiecare relație familie-profesor este unică și originală, de aceea trebuie să fie individualizată și bazată 
pe încredere și cunoaștere reciprocă. 

 Sunt mai multe forme concrete de colaborare dintre familie și grădiniță, ele se diferențiază în funcție 
de modul de realizare și de scopul urmărit: 

  Serbările copiilor cu diferite ocazii (Crăciun, 8 Martie, Sfârșit de an școlar, etc). 
 Participarea părinților alături de copii la diverse ateliere de lucru, organizate de cadrul didactic;  
 Organizarea de activități extracurriculare, organizate și desfășurate împreună cu părinții (vizite la 

muzee, patiserii, fabrici, etc);  
 Vizitele-constituie o altă formă de colaborare.Includem aici ambele variante, vizitarea familiei de 

către cadrul didactic și vizitarea unității de învățământ de către părinți; 
 Consultări individuale; 
 Convorbirile cu familia (pot avea loc spontan sau organizat, din inițiativa educatoarei/profesorului 

sau a părinților);  
 Participarea părinților la activități demonstrative;  
 Organizarea unor expoziții cu lucrări executate de copii; 
 Referatele prezentate în fața părinților cu anumite prilejuri, cu teme pe bază de fapte și date 

concrete (ex.”Influența familiei asupra personalității copilului); 
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Concluzionând, putem spune ca familia și școala sunt cele care influențează formarea individului și 
procesul educativ, de aceea este foarte importantă colaborarea tuturor celor care intervin în procesul de 
dezvoltare și formare al copilului. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliografie: 
1. Albulescu, Ion, Catalano, Horațiu, (2019), Sinteze de pedagogia învățământului preșcolar – Ghid 

pentru pregătirea examenelor de titularizare, definitivat și gradul didactic II, București: Editura Didactica 
Publishing House; 

2. https://www.didactic.ro/materiale-didactice/importanta-activitatilor-educative-in-parteneriat-cu-
familia.  

318

https://www.didactic.ro/materiale-didactice/importanta-activitatilor-educative-in-parteneriat-cu-familia
https://www.didactic.ro/materiale-didactice/importanta-activitatilor-educative-in-parteneriat-cu-familia


 
IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE  

ÎN PARTENERIAT CU PĂRINȚII 
 

INST. CAZAN CLAUDIA, ȘCOALA GIMNAZIALĂ SLIMNIC, TÂMBOEȘTI 
 
 Una dintre cele mai importante condiţii ale creşterii eficienţei activităţii educative desfăşurate cu 

elevii o constituie asigurarea unei depline unităţi de acţiune a tuturor factorilor educativi: şcoală, familie, 
comunitate. 

 Şcoala şi familia sunt două instituţii care au nevoie una de alta. Şcoala şi familia trebuie să găsească 
făgaşul colaborării autentice bazată pe încredere şi respect reciproc, pe iubirea faţă de copil, să facă loc unei 
relaţii deschise, favorizante schimbului şi comunicării de idei. Părinţilor le revine rolul esenţial în creşterea 
copiilor, asigurându-le acestora nu numai existenţa materială, cât şi un climat familial, afectiv şi moral. 

 Școala este instituția socială în care se realizează educația organizată a tinerei generații, factorul 
decisiv pentru formarea unui om apt să contribuie la dezvoltarea societății, să ia parte activă la viață, adică 
să fie cu adevărat pregătiți pentru muncă.  

 De aceea este foarte important să se realizeze un parteneriat cu părinții elevilor pe care îi 
îndrumăm.Scopul acestui parteneriat este implicarea şi participarea reală a părinţilor în activităţile la clasă 
şi la cele extracurriculare.Ca obiective majore ale acestui parteneriat aş aminti: formarea părinţilor în 
spiritul ideii de parteneri egali în educaţia copiilor; convingerea părinţilor pentru a investi în dezvoltarea 
personală a copilului şi a grupului în ansamblu; implicarea părintilor în atragerea de resurse necesare unei 
bune desfăşurări a actului educaţional; creearea unui mediu educativ pozitiv, favorabil, adecvat pentru o 
stimulare continuuă a învătării spontane a copilului; achiziționarea de către părinţi a unor informaţii şi 
cunoştinţe pe care să le folosească în educarea propriilor copii; implicarea părinţilor în atragerea şi găsirea 
de resurse materiale şi financiare necesare derulării serbării de Crăciun, de sfârşit de an şcolar, organizării 
de excursii şcolare. 

 Activităţile desfăşurate în parteneriat cu părinţii sunt modalităţi propice pentru atingerea unor 
obiective comune în ceea ce priveşte educaţia şcolarilor, la acestea adaugându- se plăcerea de a fi alături 
de colegi, activităţile desfăşurându-se într-o atmosferă de voie bună, având, pe lângă valoarea social–
educativă şi un efect reconfortant. Prin intermediul acestor activităţi de parteneriat cu părinţii, ne asigurăm 
un sprijin în propria activitate, o educaţie solidă a copilului, iar prezenţa familiei în cadrul școlii va fi 
legătura între copil şi mediul necunoscut iniţial. 

 În domeniul colaborării școală-familie, punctul de plecare este cunoașterea prealabilă a părinților de 
către învățător, a familiei, a climatului familial. Cooperarea învățător-părinte în beneficiul elevului vine în 
completarea participării părinţilor la gestiunea şcolii. 

 Fiecare ocazie trebuie valorificată ca situaţie de învăţare pentru părinte/adult. Ea trebuie gândită, 
organizată cu atenţie de către cadrul didactic, cu un scop bine definit astfel încât şi rezultatele să fie pe 
măsura aşteptărilor, în beneficiul copilului şi al şcolii. 

 Numărul mare de contacte școală-familie nu asigură neapărat rezultate fructuoase. Întâlnirile 
colective cu părinții reprezintă o formă de colaborare a învățătorului cu familiile elevilor săi. 

 Un real PARTENERIAT între ŞCOALĂ şi FAMILIE nu este cel înscris pe o coală de hârtie 
semnat de părinte şi director, este relaţia activă, de implicare şi de o parte şi de cealaltă, este bucuria şi 
tristeţea, este succesul şi eşecul, este zbaterea şi rezultatul din care beneficiarul este COPILUL. 

 În concluzie, familia și școala sunt cele care influențează dezvoltarea individului și procesul educativ, 
de aceea este foarte importantă colaborarea tuturor celor care intervin în procesul de dezvoltare și formare 
al copilului. 

 
Bibliografie: 
*Moisin, Anton-Părinți și copii, Editura didactică și pedagogică, București, 1995; 
*Boroș, Maximilian-Profesorul și elevii, Editura Gutinul, Colecția de pedagogie, Maramureș, 1994 
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE 

 ÎN PARTENERIAT CU FAMILIA 
 

PROF. ÎNV. PREȘC. VLAD CODRUȚA  
PROF. ÎNV. PREȘC. CHEBĂRUȘ RALUCA-MARIA 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT “ALBINUȚELE”, BUCUREȘTI 
 
“Fiecare copil pe care îl educăm este un OM dăruit societăţii” (N. Iorga) 
 
Termenul parteneriat este „definit ca asocierea a doi sau mai mulţi parteneri, iar în literatura de 

specialitate, parteneriatul reprezintă modalitatea, formală sau informală, prin care două sau mai multe părţi 
decid să acţioneze împreună pentru atingerea unui scop comun.” 

Conceptul de parteneriat educaţional constituie o relaţie de colaborare,cooperare, o comunicare 
eficienta, acceptarea diferenţelor şi interacţiuni îndreptate în scopul optimizării rezultatelor educaţiei. 
Parteneriatul este o atitudine, caracterizată prin cooperare, implicare, dialog şi coresponsabilitate. 

Părintii sunt primii educatori din viaţa copilului, fapt recunoscut în pedagogie încă de la Comenius, 
care, în prima carte de educaţie a copilului, consideră că educaţia primită de acesta până la vârsta de şase 
ani, în primul rând de la mama, este determinantă pentru dezvoltarea sa ulterioară. 

Familia este grupul cel mai important dintre toate grupurile sociale, deoarece ea influenţează şi 
modelează persoană umană. Unii merg chiar mai departe şi susţin că acţiunea ei asupra persoanei este atât 
de mare, încât ea egalează acţiunea celorlalte grupuri sociale . Familia este adevăratul laborator de formare 
a persoanei. 

După familie, grădiniţa constituie prima experienţă de viaţă a copilului în societate. Această instituţie 
îl aşază într-un cadru nou prin dimensiunile şi conţinutul său. Aici copilul ia cunoştinţă cu activităţi şi 
obiecte care-i stimulează gustul pentru investigaţie şi acţiune, îl provoacă să se exprime şi îi propune, 
incipient, angajarea în relaţiile sociale de grup. Adaptându-şi metodele la formele particulare ale vieţii 
mentale ale copilului, grădiniţa încearcă să răspundă specificului activităţii fiecărei vârste şi să identifice 
mijloacele şi activităţile necesare pentru o dezvoltare complexă a forţelor infantile în vederea maturizării 
lor. 

Prin încheierea parteneriatelor cu părinţii, aceştia sunt încurajaţi să ia parte la planificarea şi derularea 
programelor educative pentru copii, ceea ce implică o responsabilizare şi o eficienţă sporită. Astfel, părinţii 
au posibilitatea să-şi cunoască mai bine copiii, modul lor de manifestare în viaţa de grup, pot înţelege mai 
bine rolul lor educativ. Printre obiectivele principale ale colaborării dintre instituţiile educative şi familie 
putem aminti: înlăturarea factorilor perturbatori în cadrul comunicării grădiniţă - şcoală –familie; creşterea 
gradului de implicare a părinţilor în toate activităţile şcolare şi extraşcolare; schimbarea mentalităţii 
neadecvate a unor părinţi faţă de grădiniţă / şcoală; cunoaşterea de către părinţi a posibilităţilor şi nevoilor 
psiho-fizice ale copiilor; învăţarea unor deprinderi şi tehnici de muncă intelectulală sub formă de activităţi 
comune elevi – părinţi – cadre didactice. Majoritatea părinţilor au nevoie de informaţii de bază referitoare 
la copiii lor. Ei vor să fie informaţi despre scopul de bază al programului educativ la care participă copiii 
lor şi doresc să fie implicaţi în luarea deciziilor. Părinţii vor să fie la curent cu progresele copilului. Pentru 
realizarea parteneriatului cu părinţii este esenţial ca: părinţii să fie priviţi ca participanţi activi, care pot 
aduce o contribuţie reală şi valoroasă la educarea copiilor lor; să se recunoască şi să se valorifice 
informaţiile date de părinţi referitor la copii; părinţii să ia parte la adoptarea deciziilor referitoare la copiii 
lor; responsabilitatea să fie împărţită între părinţi si educatoare; părinţii să facă parte din comitetele de 
părinţi; să ajute la continuarea programului educativ acasa; să urmarească în mod regulat progresul copiilor 
lor; să ia parte, să sprijine activităţile extraşcolare organizate împreuna cu educatoare. Datorită diferenţelor 
de scopuri, resurse, pregătire, valori, nevoilor diferite, percepţii, atitudini, de foarte multe ori exista 
posibilitatea apariţiei unor conflicte între părinţi şi educatoare ce pot fi determinate de: o slaba colaborare; 
lipsa de informaţii; intoleranţa la stilul de viaţă al celuilalt, la opiniile sau chiar la prezenţa fizică; 
neacceptarea unor diferenţe de pregătire, condiţii sociale, morale, religie, nationalitate…; lipsa unor 
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preocupări în sensul construirii relaţiilor de colaborare; numărul limitat al întâlnirilor dintre educatoare şi 
părinti; neclaritate în rolurile fiecăruia şi în responsabilităţile ce le revin; disponibilitatea redusă a părinţilor 
de a participa la activităţi ; gradul scăzut de interes al unor părinţi faţă de educaţie şi evoluţia copilului.  

O educaţie adevărată şi reală se fundamentează în familie şi se continuă în grădiniţă şi şcoală. Pe de 
altă parte, tot ceea ce copilul învaţă în grădiniţă pierde din importanţă şi eficienţă în condiţiile în care părinţii 
nu întăresc şi nu valorifică programul educativ desfăşurat în cadrul grădiniţei. Toate aceste motivaţii conduc 
la necesitatea realizării parteneriatelor reale dintre familie şi grădiniţă, în care spre beneficiul copiilor, 
implicarea familiei în viaţa grădiniţei să fie una concretă, activă şi de durată, aşa încât membrii acestora să 
devină parteneri reali în educaţia copiilor lor. 

Pentru a conchide, putem spune că reuşita privind devenirea umană a copilului depinde de o 
colaborare prodigioasă dintre doi factori educaţionali de bază: grădiniţa şi familia. De aceea, în cadrul 
acestui parteneriat coresponsabil este important să descoperim cheia unităţii de acţiune ce deschide porţile 
succesului educaţional. 
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ACTIVITATE EDUCATIVĂ ONLINE ORGANIZATĂ 

PENTRU MARCAREA CRĂCIUNULUI 
 

PROFESOR- CHEVEREȘAN COSMINA, BESOIU CARMEN-LIANA 
 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ SÂNMIHAIU ROMÂN 
STRUCTURA : ȘCOALA GIMNAZIALĂ UTVIN 
PROFESOR- CHEVEREȘAN COSMINA, BESOIU CARMEN-LIANA 
DURATA ACTIVITĂȚII – 40 DE MINUTE 
TITLUL ACTIVITĂȚII: ”CRĂCIUNUL” 
SURSE ONLINE: WATSAPP, ZOOM, PLATFORMA EDUCAȚIONALĂ A ȘCOLII 
 
 Această activitate s-a desfășurat în timpul orei de opțional : ”Lectura și abilitățile de viață ”, având 

ca grup – țintă elevii clasei a VII-a de la Școala Gimnazială Utvin .  
 Înaintea începerii activității au fost culese materialele necesare, adică vechi colinde din Banat, 

informații culese de la bunicii și bătrânii din sat cu privire la obiceiul de a colinda cu steaua. Pentru buna 
desfășurare a scenetei au fost implicați bunicii, dar și părinții (confecționarea vestimentației). 

 Elevii, care sunt înzestrați cu talent muzical ( voce, instrument) au cântat, pe rând, colindele : ”O, ce 
veste minunată ”, ” Steaua sus răsare”, ”Trei păstori ”, ” Viflaime”. Ceilalți, cu talent actoricesc, au avut 
diferite replici ale cunoscutelor personaje biblice : Iosif, Maria, Irod, Ofițerul, Craii, Gașpar ș.a. 

 După strângerea materialului, ne-am consultat cu privire la ordinea replicilor și intervenția 
”cântăreților”.  

 Sceneta s-a desfășurat astfel: 
1. ”Steaua sus răsare ” – colind 
2. Prezentator 
3. Irod 
4. Ofițerul 
5. Păstorii 
6. ”Trei păstori” – colind 
7. Irod 
8. Craii 
9. ”Viflaime” – colind 
10. Maria 
11. Iosif 
12. ” O, ce veste minunată”- colind 
Activitatea a fost înregistrată și transmisă online pe grupul părinților clasei a VII-a, pentru a le face 

sărbătorile de iarnă mai plăcute și a marca, așa cum putem, sfânta sărbătoare a Crăciunului. 
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SĂRBĂTORILE DE IARNĂ PRILEJ DE BUCURIE ŞI SPERANŢĂ 

 
PROF. CHIRA LAURENTIA RODICA 

LICEUL TEORETIC ,,ALEXANDRU PAPIU ILARIAN’’ DEJ 
 
 Spiritul sărbătorilor de iarnă ne aduce nu numai frumuseţea acestui anotimp, dar şi un prilej de 

bucurie şi emoţii pentru fiecare dintre noi, pentru toată lumea. În cultura noastră tradiţională obiceiurile, 
datinile prezente la festivităţile de iarnă, sunt o componentă permanentă, cu un caracter stabil şi ocupă un 
loc deosebit. Perioada aceasta din an este, cu siguranţă, cea mai fericită pentru părinţi şi copii. Bucuria de 
a avea mereu cu cine să împărtăşeşti magia acestor sărbători de iarna este imensă.  

 Jocul didactic ,,Poveste de Crăciun’’, a fost primit cu interes şi curiozitate de elevele grupei de 
babybaschet de la LAPI Dej, tocmai de aceea voi începe cu relatarea compunerii câştigătoare a acestui joc. 
Menţionez că ordinea cartonaşelor a fost stabilită prin tragere la sorţi de către cadrul didactic. 

 
 

 
 
 ,,În apropierea sărbătorilor de iarnă, fiecare copil îşi doreşte un brad. Chiar şi la școală împodobeam 

unul lângă care doamna profesoară organiza o serbare. Fiecare avea câte un rol, câțiva erau elfi, câțiva 
colindători, câțiva îngerași. La serbare, singurul spectator care se uita de pe geam era un om de zăpadă 
construit de noi în curtea școlii.  

 Sărbătorile de iarnă se petrec acasă cu familia. În seara de Crăciun, ne adunăm cu toţii la masă în 
sufragerie. Eu aştept cu nerăbdare să vină Moș Crăciun. Din când în când mă uit pe fereastră crezând că o 
să-l văd, dar tot ce am văzut a fost un fulg mare de zăpadă lipindu-se de geam chiar în dreptul ochilor mei. 
M-am întors la masă unde ne aştepta deliciosul meniu de Crăciun cu multe bunătăţi ca la mama acasă. Am 
auzit un zgomot ciudat în casă şi am fugit repede în camera unde era bradul împodobit iar sub el erau foarte 
multe cadouri. Bucuria a fost mare deoarece eu am primit exact ce îmi doream: o sanie. 

 Crengile bradul plin de globuleţe de toate culorile erau aplecate peste cadouri. Lângă sanie moșul 
mi-a lăsat și o felicitare în care a scris că am fost foarte cuminte anul acesta şi merit cadoul dorit. În toată 
această bucurie am văzut sub brad şi o decoratiune de iarnă,o coroniţă cu luminiţe, conuri de brad, lumânări 
şi fundiţe. Era cadoul pentru întreaga familie care să ne aducă aminte că iarna este anotimpul cadourilor.” 

 Citind această compunere, magia sărbătorilor de iarnă se face simţită tot mai mult în jurul nostru. În 
toată această perioadă, se repeta cu zor colindele în cadrul familiei şi chiar online alături de cei dragi. Sunt 
convinsă că cei mici nu vor uita niciodată faptul că în această perioadă cântă cu familia, lucru care nu se 
întâmplă foarte des în timpul anului. Împodobirea bradului în timp ce se ascultă colinde, reprezintă şi acesta 
un moment mult aşteptat de toţi membrii familiei. Atât de Moş Nicolae, cât şi de Crăciun, cadourile primite 
vor însenina şi bucura inimile copiilor care aşteaptă cu nerăbdare să vadă ce a pus în ghetuţele din geam 
Moşul sau ce a aşezat acesta sub bradul de Crăciun.  

 Totuşi sărbătoarea Crăciunului nu înseamnă numai cadouri, mâncare şi plimbări, ci iubire, familie şi 
bucuria de a oferi.  
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Se apropie Crăciunul, 
Sărbătoare la creştini, 
Însă noi baieţi şi fete 
La colind nu vom porni. 
 
Nu ne lasă legea noastră 
Apărută de curând, 
Însă legea strămoşească 
Ne-a rămas în piept şi gând. 
 
Ştim mereu ca Domnul Nostru, 
Ne păzeşte şi atunci, 
Vom cânta cu glasul tare 
Un colind în Sărbătoare, 
 
Ca să ştie tot românul 
Mare, mic sau politruc, 
Că de sarbători, creştinii, 
Nu vor sta într-un pătuc. 
 
De Crăciunul care vine 
În familie vor sta… 
Se vor strânge strâns de mână 
Şi-un colind vor colinda. 
 
Ruga noastră către Domnul, 
Doar atunci o va primi 
Când cu braţele deschise 
Către cer noi vom privi. 
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MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ-REFERAT 

 
REALIZAT: PROF. INV. PRIMAR CHIRAS ALINA IONELA 

 
Sărbătoarea Crăciunului și colindele – esența divină 
 Crăciunul…perioada în care lumea începe să forfote de bucurie, entuziasm, perioada în care lumea 

e cuprinsă de magia sărbătorilor de iarnă unde cu toții pregătesc mâncarea tradițională după care îți lasă 
gura apă, curățenia înainte de sărbători bineînțeles, petrecerile de sărbători, bradul și alte tradiții, dar despre 
bucuria din roșul obrajilor de pe fețele colindătorilor? 

 Sau despre fericirea din ochii familiei care te întâmpină înapoi acasă? Fericirea din ochii copiilor 
care primesc cadouri? Sau voioșia cu care colindătorii cântă neîncetat Nașterea Domnului? Sau mirosul 
îmbietor de cozonac făcut de bunica, ori vinul fiert cu scorțișoară. Da, magia Crăciunului ne cuprinde pe 
toți de la mic la mare. 

 Crăciunul este sărbătoarea creștină având loc pe 25 decembrie în fiecare an în calendarul gregorian. 
Începând cu secolul XX, sărbătoarea creștinilor devine sărbătoare laică, putând fi celebrată atât de cei 
creștini cât și de cei necreștini, pentru aceștia atenția concentrându-se pe grupări familiale, iar pentru copii 
pe cadouri de la Moș Crăciun. 

 Această minunată sărbătoare nu este reprezentată de un obiect, ci de un eveniment creștin, venirea 
pe lume a lui Iisus Hristos. Ziua de Crăciun este marcată de emoție, de bunăvoie, de iubire de Dumnezeu 
și pentru cei din jur. 

 Spiritul acestei sărbători divine este însușit de oamenii care ne iubesc așa cum suntem! Și aceea este 
familia! Acesta este spiritul Crăciunului! Bucuria de a ne avea unul pe celălalt. Comfortul pe care ți-l oferă 
gândul că ai oameni pe care poți conta. Sărbătoarea Crăciunului este bunăvoință, este iubire, suflete calde, 
recunoștință! 

 Marea sărbătoare a Crăciunului marchează nașterea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Unul din 
cele mai reprezentative, din punct de vedere al tradițiilor respectate în această sărbătoare este colindatul. 

 Colindatul este un obicei străvechi, păstrat din moși strămoși până în zilele noastre. Colindul este 
zestrea noastră spirituală de neprețuit pentru că el transmite o veste de la Dumnezeu. Colindătorii merg cu 
voioșie din casă în casă să anunțe Nașterea Pruncului Iisus Hristos, ca niște solii binecuvântate de Domnul. 

 Colindatul, reprezintă vestirea Nașterii lui Hristos, așadar o bună-vestire. Amintim aici cum 
Apostolii au fost trimiși să dea de știre lumii întregi de venirea Fiului lui Dumnezeu întrupat și apoi înviat 
în lume, așa sunt meniți și colindătorii să facă acest lucru în fiecare an. 

 Colindatul se realizează în seara de Crăciun, colindătorii se adună de obicei, în cete și merg la 
colindat, să transmită vestea din casă în casă și să împartă binecuvântări cerești în inima fiecărei locuințe. 

Dintre colindele preferate de colindătorii ce umblă azi din ușă în ușă se numără: 
Colindăm colindăm, colindăm iarna, Bună dimineața la Moș Ajun, Iată vin colindători, Florile dalbe, 

Trei Păstori, O ce veste minunată etc. 
 Craciunul este o sărbătoare dinamică, presărată de tradiții și cântece de bucurie, este o sărbătoare a 

recunoștinței, a fericirii, a mulțumirii. Cu cât Crăciunul se apropie, forfota domină peste tot.  
 Un murmur festiv de entuziasm. Iarna acum parcă sporește în frumusețe, mai ales dacă și ninge, 

ninsoarea devine sursă de magie, este o frumusețe înghețată atât de răpitoare! Neliniștea și zarva copiilor 
crește, pregătirile se-nmulțesc, oamenii se iau cu treburi în gospodărie din zori până-n noapte târziu, pe 
hornuri se ridică fumuri ademenitoare și dătătoare de curaj, fumuri care te îmbie la povești pentru copii 
spuse lână căldura primitoare a cuptorului încins și miros de cozonac. 

 Magia sarbatorilor de iarna cuprinde pe toti crestinii din lumea intreaga si nu numai, iar sărbătoarea 
Crăciunului este cea mai frumoasă perioada din an. 

 
 
Bibliografie: 
*Alba Carolina-Sacralitate si istorie 
*Diana Elena Melinte-Edusoft 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE 

 ÎN PARTENERIAT CU PĂRINȚII 
 

PROFESOR INVAȚAMANT PREȘCOLAR CHIRCIU LAURA 
GRADINIȚA CU P.P. NR. 4, BARLAD 

 
Pentru a avea o relaţie pozitivă cu preşcolarii trebuie să ştim să le descoperim trebuinţele şi nevoile, 

pentru ca legăturile ce se stabilesc între preşcolari şi adulţi să se bazeze atât pe încredere, dar mai ales pe 
respectul reciproc. După cum bine se ştie, familia este factorul primordial în educarea unui copil şi educaţia 
începe în familie. Legătura între grădiniţă şi familie va trebui să se interpătrundă, iar educatorul să cunoască 
foarte bine mediul de viaţă al copilului pentru a putea colabora.  

Pentru a duce la bun sfârșit o educație integrală este necesar să existe canale de comunicație și acțiuni 
ale familiei cu școala, doar așa se produce dezvoltarea intelectuală, emoțională și socială a copiilor, în cele 
mai bune condiții. Colaborarea familiei cu școala/grădinița dezvoltă copiilor impresia că, deși se află în 
două spații diferite, ele sunt complementare. Participarea activă a părinților în viața școlară a copiilor se 
materializează printr-o mai bună autostimă a copiilor, un randament școlar mai bun, relații și atitudini 
pozitive ale părinților despre școală.  

Familia și școala trebuie să împartă responsabilitățile în educarea copiilor. Ambii au un rol 
fundamental în dezvoltarea integrală a copilului. Colaborarea familiei cu grădinița/școala are o importanță 
majoră, cu efecte pozitive asupra elevilor, părinților, profesorilor, școlii și comunității. Între familie și 
școală trebuie să existe o comunicare foarte strânsă. Dacă un profesor vrea să educe, trebuie să colaboreze 
cu părinții, pentru ca efortul pe care îl realizează la clasă să aibă continuitate și în restul zilei. 

Parteneriatul grădiniţă – familie are o importanță deosebită în dezvoltarea fizică și psihică a 
preșcolarilor, în educația lor. Acesta se impune a fi realizat încă de la vârsta preşcolară, întrucât avantajele 
sunt divese şi constructive în egală măsură pentru părinţi şi preşcolari cât şi pentru cadrele didactice. Familia 
în speță părinţii trebuie să cunoască mediul în care copiilor învaţă, acţionează, interacționează, se joacă cât 
şi comportamentul acestora, pentru a se putea înlătura eventualele probleme care vor apărea. Cu cât cunosc 
mai bine activitatea desfășurată în grădiniță de copiilor lor cu atât și siguranța că preșcolarii au parte de cea 
mai bună educație survine încă de la început. 

Modalitățile de colaborare între grădiniță-familie sunt multiple iar disponibilitatea celor din urmă 
trebuie a fi stimulată. Dintre acestea enumăr următoarele: vizitarea grădiniței, comitetul de părinți, 
convorbirile cu părinții, expoziții de lucrări, orele de consiliere individuale, serbările, activitățile 
demonstrative, activitățile extrașcolare. 

Vizitarea unității de învățământ constituie un prim pas în cunoașterea mediului educațional în care 
preșcolarii își vor petrece o bună parte din zi. Aceasta se poate realiza fie individual, fie în cadru organizat 
precum Ziua porților deschise unde vor observa sălile de grupa, cadrele didactice, locul de servire a mesei 
dar și câte ceva din programul grădiniței. 

Organizarea unor expoziţii cu lucrări realizate de copii, prin care părinţii au posibilitatea să-şi 
cunoască copilul prin prisma rezultatelor muncii sale. La panoul grupei se expun lucrările tuturor copiilor 
indiferent de aportul lor adus la ilustrarea temei respective, fișe de evaluare, lucrări plastice și practice. 

Un alt mijloc eficient de colaborare între grădiniţa şi familie sunt convorbirile cu familia. Asemenea 
convorbiri au loc spontan ori de câte ori se iveşte prilejul, sau organizat, din iniţiativa educatoarei sau a 
părinţilor. Avantajul lor constă în posibilităţile pe care ni le oferă de a analiza diferite situaţii concrete şi de 
a ajunge la un consens asupra măsurilor ce se vor întreprinde în continuare. Educatoarea are prilejul să 
cunoască mai bine copilul prin intermediul părinţilor, să-i cunoască pe aceştia din perspectiva calităţii pe 
care o au.  

Ascultând, în cadrul orelor de consiliere individuală, educatorii pot afla lucruri semnificative și 
necesare în procesul educațional, despre cultura şi valorile fiecărei familii. Dincolo de toate acestea, 
părintele va avea sentimentul de respect pentru el şi istoria sa, va căpăta încredere în specialiștii din educația 
timpurie și va afla informații despre alte experiențe de viață cu copilul, asemănătoare cu ale lui. 
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Întrunirile părinţilor fie în cadrul ședințelor cu părinții, a comitetelor de părinți sau asociațiilor de 
părinți sunt un prilej de cunoaștere, de informare, de participare la planificarea și rezolvarea diferitelor 
probleme organizatorice. Cadrul didactic solicită acestora și îi încurajează să participe activ în planificarea 
activităților extrașcolare cât și să-și ofere serviciile în cazul în care au posibilitatea de a ajuta in diferite 
aspecte. 

Activitățile demonstrative reprezintă un alt prilej în care părinții pot participa împreună cu copilul la 
confecționarea diferitelor obiecte, redarea unei teme plastice, participarea la diferite întreceri sportive 
stimulând încrederea în sine, lucru în echipă. 

Serbările reprezintă modalitatea prin care părinţii își pot evalua rezultatele copiilor atât individual cât 
și la nivel de grupă. Ei sunt implicați în amenajarea grupei, decorare, confecționare. Ele sunt benefice 
preșcolarilor întrucât oferă posibilitatea ca aceștia să-și depășească frica, să capete încredere în ei prin 
participarea activă la program evitându-se astfel blocajele psihice. 

Prin urmare, parteneriatul dintre grădiniţă şi familie organizat corect duce la o educaţie solidă, fără 
pericol de eşec şcolar mai târziu. Preşcolaritatea reprezintă piatra de temelie a personalităţii în formare a 
copilului, iar prezenţa familiei în cadrul grădiniţei va fi liantul între copil şi mediul necunoscut iniţial. 
Parteneriatul grădiniţă – familie, acţiunile pe care aceştea le desfăşoară, continuarea de către familie a 
activităţilor din grădiniţă, duc la formarea copilului pentru viaţa de adult. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
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 IMPORTANȚA ACTIVITAȚILOR EDUCATIVE 

 IN PARTENERIAT CU PARINȚII 
 

 CHIVU RALUCA ANDREEA 
 GRADINIȚA NR. 2 FUNDU OCNEI-OCNIȚA 

 
Educația este un proces împărțit între educatoare și părinți, al cărei obiectiv este formarea copiilor. 

Colaborarea dintre grădiniță și familie se bazează pe susținerea eforturilor copilului pentru ca acesta să 
obțină succesul în orice activitate pe care o desfășoară. 

În fiecare an realizez un parteneriat cu părinţii preșcolarilor pe care îi îndrum, parteneriat denumit 
“Împreună vom reuși”. Motivul realizării acestui parteneriat este necesitatea menţinerii unei colaborări 
permanente, necesitatea realizării unei legături reale între grădiniță şi familie ca parteneri egali în educaţia 
copilului. Scopul acestui parteneriat este implicarea şi participarea reală a părinţilor în activităţile 
educative.Ca obiective majore ale acestui parteneriat aş aminti: formarea părinţilor în spiritul ideii de 
parteneri egali în educaţia copiilor; convingerea părinţilor pentru a investi în dezvoltarea personală a 
copilului şi a grupului în ansamblu; implicarea părintilor în atragerea de resurse necesare unei bune 
desfăşurări a actului educaţional; creearea unui mediu educativ pozitiv, favorabil, adecvat pentru o 
stimulare continuuă a învătarii spontane a copilului; achizitionarea de către părinţi a unor informaţii şi 
cunoştiinţe pe care să le folosească în educarea propriilor copii; implicarea părinţilor în atragerea şi găsirea 
de resurse materiale şi financiare necesare derulării serbării de Crăciun, de sfârşit de an şcolar, organizării 
de excursii şcolare. 

 Grădinița îl învață pe copil să se situeze printre semeni, să se obișnuiască cu anumite cerințe și 
realități sociale. Familia este cea care oferă copiilor prima formă de educație și trebuie să fie prima instituție 
socială, care se preocupă de asigurarea condițiilor necesare dezvoltării normale a copilului. Grădinița și 
familia sunt cei doi poli de rezistență ai educației, care contribuie prin mijloace specifice la formarea 
copiilor. 

 Odată cu intrarea în grădiniță, copilul trăiește în două lumi diferite: una a familiei, colorată încă de 
afectivitatea primei copilării, cealaltă, a grădiniței, încărcată de noi exigențe. Dacă aceste medii 
educaționale se completează și se susțin, ele asigură într-o mare măsură buna integrare a copilului în 
activitatea școlară și în viața socială. 

 În activitatea pe care o desfășor împreuna cu preșcolarii în fiecare an, am pornit întotdeauna de la 
punctele forte ale lor și am colaborat cu părinții pentru a afla ce știe fiecare copil, ce poate să facă, ce 
înclinații are, de ce abilități didactice dispune.Apoi am avut în vedere unde mai trebuie să lucrăm (ce nu 
știe, ce n-a înțeles, ce nu poate să facă, ce nu ne este îngăduit nouă ca educatori să facem). Este necesară o 
bună cunoaștere a preșcolarlior și totodată o bună cunoaștere a forțelor proprii.  

 În domeniul colaborării grădiniță-familie, punctul de plecare este cunoașterea tuturor mediilor cu 
care copilul intră în contact a familiei, a climatului familial pentru a-l ajuta pe copilul cu care lucrezi să se 
dezvolte armonios. Activitatea educativă îmbracă și în grădinița noastră o multitudine de forme la 
următoarele nivele: comitetul de părinți, vizitele la domiciliu, corespondența cu părinții, implicarea 
părinților în activitățile grădiniței, activitățile nonformale(excursii, serbări, aniversări), consilierea 
părinților. 
 Numărul mare de contacte grădiniță-familie nu asigură neapărat rezultate fructuoase. Întâlnirile colective 
cu părinții reprezintă cea mai profitabilă formă de colaborare a educatoarei cu familiile preșcolarilor săi. 
Pentru educatoare înseamnă un cadru de manifestare și de perfecționare a calităților sale manageriale, un 
moment optim de conștientizare și de mobilizare a părinților într-un parteneriat real, prilej de a învăța și ea 
din experiența părinților. Pentru părinți, adunările colective reprezintă tot atâtea prilejuri de autoevaluare și 
de sporire a competențelor educative, de informare pedagogică avizată, decide înțelegerea complexității 
fenomenului instructiv-educativ și a poziției pe care o ocupă în acest proces. 

 Colaborarea cu familia este foarte importantă în desfășurarea activităților educative deoarece îi ajută 
pe copii să devină beneficiari ai unor servicii educaționale de calitate necesare dezvoltării armonioase a 
personalității. 
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 Prin încheierea parteneriatelor cu părinţii, aceştia sunt încurajaţi să ia parte la planificarea şi derularea 
programelor educative pentru copii, ceea ce implică o responsabilizare şi o eficienţă sporită. Astfel, părinţii 
au posibilitatea să-şi cunoască mai bine copiii, modul lor de manifestare în viaţa de grup, pot înţelege mai 
bine rolul lor educativ. 

 Majoritatea părinţilor au nevoie de informaţii de bază referitoare la copiii lor. Ei vor să fie informaţi 
despre scopul de bază al programului educativ la care participă copiii lor şi doresc să fie implicaţi în luarea 
deciziilor. Părinţii vor să fie la curent cu progresele copilului. Pentru realizarea parteneriatului cu părinţii 
este esenţial ca: părinţii să fie priviţi ca participanţi activi, care pot aduce o contribuţie reală şi valoroasă la 
educarea copiilor lor; să se recunoască şi să se valorifice informaţiile date de părinţi referitor la copii; 
părinţii să ia parte la adoptarea deciziilor referitoare la copiii lor; responsabilitatea să fie împărţită între 
părinţi si educatoare; părinţii să facă parte din comitetele de părinţi; să ajute la continuarea programului 
educativ acasa; să urmarească în mod regulat progresul copiilor lor; să ia parte, să sprijine activităţile 
extraşcolare organizate împreuna cu educatoare. 

 In concluzie, familia și grădinița sunt cele care influențează dezvoltarea individului și procesului 
educativ, de aceea este foarte importantă colaborarea tuturor celor care intervin în procesul de dezvoltare 
și formare al copilului. 
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 MODALITATI EFICIENTE DE A DEZVOLTA PARTENERIATE 
PROFESOR-PARINTE  

 
 PROF. CIOBANU IOANA-CAMELIA 

 SCOALA GIMNAZIALA NR. 79 
 
 Iata cateva modalități eficiente prin care colaborarea familiei cu profesorii poate aduce beneficii 

elevilor. 
 Exista insa un nivel profund de anxietate și vulnerabilitate cu privire la modalitatea cea mai buna de 

a fi partener cu profesorii pentru sustinerea copiilor. Insa si parintii si elevii doresc să obțină oportunități 
de a construi parteneriate mai puternice cu profesorii. Relatia parinte –profesor trebuie sa fie o relatie bazata 
pe incredere si respect reciproc. Profesorii pot proiecta interacțiuni inițiale și ulterioare cu familiile care 
demonstrează încredere, colaborare și respect, oferindu-le șanse mai mari de a satisface în mod eficient 
nevoile elevilor. 

 Pentru a construi un parteneriat cu parintii, iata cateva sugestii: 
 1. Sublinati importanța colaborării. Este esențial ca educatorii să împărtășească în mod explicit că, 

în calitate de profesor, sunteți în aceeași „echipă” cu familiile și părinții. Familiile trebuie să știe că lucrați 
cu ele pentru a-și susține copiii. Unii părinți au avut experiențe negative în școli - ca elevii și / sau cu 
profesorii anteriori ai copiilor lor - încât trebuie să fie liniștiți că profesorii nu lucrează „împotriva lor”, ci 
mai cu ei pentru a-i sprijini pe copii. În acest sens, profesorii nu pot presupune că familiile știu sau cred că 
profesorii sunt de partea lor în educația copiilor lor. Acest aspect trebuie mentionat in mod explicit de catre 
professor. 

 2.. Identificați punctele forte ale elevilor. În loc să așteptați până când există o preocupare de raportat, 
identificați actiunile pe care le observați în rândul elevilor și comunicati aceste puncte forte familiilor. 
Pentru multe familii, singurul moment în care comunică cu profesorii este când s-a întâmplat ceva negativ 
sau când există îngrijorare cu privire la copiii lor. Concentrati-va asupra potențialul pe care îl observați la 
tineri. În educație, tindem să ne concentrăm asupra a ceea ce nu fac elevii. O abordare diferită este 
identificarea abilitatilor la tineri și construirea pe baza acestor calitati. Pe langa punctele forte cognitive și 
intelectuale, tinerii aduc altele care nu sunt recunoscute - cum ar fi bunătatea și susținerea prietenilor, 
abilități puternice de comunicare și perseverență în mijlocul provocărilor.  

 3. Exprimați-vă angajamentul față de dezvoltare. În timp ce profesorii comunică cu familiile, ar 
trebui să le exprimați familiilor că tinerii dezvoltă cunoștințe, abilități și comportamente ideale în momente 
diferite. Împărtășiți familiilor că rolul dvs.de profesor este atât să ajutați elevii să se dezvolte, cât și să 
ușurați anxietățile părinților atunci când copiii lor nu dezvoltă o anumită abilitate sau comportament dorit, 
de exemplu, în același ritm ca alții. Chiar în timp ce oferiți recomandări, exprimați familiilor credința dvs. 
că elevii vor atinge de fapt obiectivele și așteptările atunci când dvs. (ei ca familii) și elevii lucrați împreună.  

 4. Gasiti calea cea mai buna pentru a comunica cu familiile elevilor. De cele mai multe ori, familiile 
fac tot ce pot pentru a-și sprijini tinerii. O modalitate de a reduce tensiunea și îngrijorarea în rândul familiilor 
este ca profesorii să împărtășească anecdote personale familiilor cu privire la provocările pe care le-au avut 
cu tinerii din propriile familii (fii, fiice, nepoate, nepoți). Împărtășirea provocărilor personale în învățarea, 
dezvoltarea și educația copiilor oferă un spațiu pentru familii să înțeleagă că in general, copiii din diferite 
sfere ale vieții pot avea provocări. Împărtășirea acestor povești poate face legături implicite între educatori 
și părinți, deoarece familiile încep să vadă profesorii ca oameni reali și, în consecință, pot intelege că 
profesorii nu îi judecă pe părinți. 

5. Includeți tinerii în discurs și în luarea deciziilor. Deși avem tendința de a vorbi despre tineri în a 
decide ce este cel mai bun pentru ei în educație, poate fi necesar și avantajos ca acestia sa fie iclusi în 
deciziile și așteptările concepute în numele lor. În acest fel, profesorii, familiile și elevii lucrează în mod 
efficient pentru a construi un plan de învățare care să includă voci și perspective importante. Tinerii, în 
special, pot avea idei perspicace despre modul în care problemele pot și ar trebui abordate.Discuția cu 
tinerii, mai degrabă decât vorbirea despre ei, se poate dovedi utilă în sprijinirea lor pentru succesul 
academic, psihologic, emoțional și social. 
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 Profesorii trebuie sa gaseasca modalități mai eficiente de a construi parteneriate cu familiile, pentru 
a maximiza învățarea și dezvoltarea armonioasa, atat intelectuala cat si emotional. 

 Din păcate, implicarea părinților și a familiei tinde să scadă pe măsură ce elevii cresc, deși 
provocările elevilor sunt mai numeroase. Sper că profesorii de toate clasele, de la grădiniță până la liceu, 
vor gasi abordarea cea mai potrivita. Elevii au nevoie și merită parteneriate de încredere și de durată. 
Legăturile dintre familie și profesori sunt aspecte esențiale ale succesului elevilor. 

  
 

331



MAFIA SABATORILOR DE IARNA 
 

PROF. CIOVICA ANA MARIA 
LICEUL TEHNOLOGIC PETRACHE POENARU,  

BALCESTI, JUD. VALCEA 
 
 Spiritul sarbatorilor este de fapt magia care ne vrajeste tot anul. Indiferent de varsta, peste 90% 

din oamenii care sarbatoresc Craciunul considera ca luna decembrie este cea mai frumoasa luna din tot 
anul. Aceasta fascinatie pentru sarbatorile de iarna se dezvolta inca din copilarie. Tineti minte ce insemna 
5 decembrie? In seara de 5 spre 6 decembrie Mos Nicolae trecea pe la fiecare copil si in functie de cum a 
fost in anul respecti primea in ghetuta fie un cadou, fie o nuia. Toata agitatia incepea cu pregatirea cizmelor, 
bocancilor. Acestia trebuiau sa fie perfecti curati, astfel incat sa primim cadoul mult visat: dulciurile. Magia 
continua a doua zi, fie in curtea scoli, a blocului sau unde ne reuneam, noi, copii si incepeam fiecare sa ne 
laudam cu ce am primit. Tine-ti minte cum exageram, cum ascundeam daca Mos Nicolae ne-a lasat nuiaua? 
Erau momente magice. 

 Spiritul sarbatorilor de iarna era deja in sufletul copiilor. Iar bucuria era abia la inceput. Purtati 
de elanul sarbatorilor de iarna, mai ales ca urmeaza cel mai important mos, Mos Craciun, incepeam sa 
scriem pe o felicitare ce anume doream sa primim de Craciun. Chiar daca vremurile au evoluat si dorintele 
copiilor au devenit tot mai complicate, totusi aceeasi bucurie, acelasi spirit al sarbatorii exista in sufletul si 
privirea oricarui copil. Spiritul sarbatorii inseamna in primul rand familie. Este perioada din an in care 
familia petrece cel mai mult timp impreuna, se redescopera, comunica si se bucura reciproc de prezenta 
tuturor.Majoritatea activitatilor care se desfasoara in aceasta luna, in special etapa premergatoare 
Craciunului si Anului Nou presupune o munca de echipa, insa atentie, nu o corvoada. Ci daca ne gandim 
ca rezultatul acestor activitati este o perioada mirifica, atunci rezultatul acopera orice efort.Insa care este 
momentul decisiv care ne ajuta sa intram in spiritul sarbatorii definitiv? Zapada. Craciunul fara zapada 
parca nu ar fi Craciun.Patura alba de omat care se asterne uniform peste peisaj declanseaza „fiesta”. Apoi 
esentiala este vacanta de la scoala, concediul de la serviciu, astfel ca avem timp liber pentru a savura fiecare 
moment. Asa ca daca sunteti copii lasati laptopurile si jocurile pe calculator si TV si in momentul in care 
cad primii fulgi de zapada si iesiti afara si savurati fiecare moment. Intipariti-va in minte mirosul zapezii, 
adierea rece pe obraji, memorati aceste clipe deoarece va vor urmari toata viata si pe masura ce veti creste 
va vor ajuta sa iubiti si mai mult aceasta perioada frumoasa al anului. Si nu uitati: intocmiti lista pentru Mos 
Craciun, asta daca ati fost cuminti. Daca esti adult nu inseamna ca spiritul sarbatorii nu te emotioneaza la 
fel de mult ca si pe un copil. 

 In prezent a intra in spiritul sarbatorilor este mult mai usor. Reclamele la TV devin tematice, 
aproape in orice reclama Mos Craciun este un lait motiv, incepand de la debutul lunii decembrie pe 
majoritatea posturilor TV si in salile de cinema majoritatea filmelor, inclusiv cele animate au ca si principal 
subiect Craciunul, Mos Craciun, etc. Filme care nu s-au demodat de a lungul timpului inca fac audiente. 
De exemplu seria „Singur acasa”, o serie al anilor 1990 inca atrage in fata ecranului milioane de 
telespectatori an de an. „Poveste de Craciun”, o poveste clasica bazata pe romanul scris de Charles Dickens, 
a revenit in atentia spectatorilor cu ajutorul noi tehnologii, 3D. Nu ai cum sa nu simti pulsul sarbatorilor 
privind aceste filme. Insa cel mai antrenant factor il reprezinta magazinele si modul in care sunt decorate. 
Munca unei intregi echipe de designeri si al echipei de marketing poate influenta evolutia economica a 
magazinului in luna cadourilor. Studiile de specialitate au dovedit faptul ca un magazin in care designul 
specific sarbatorilor este atractiv si placut ochilor poate determina cresterea vanzarilor si cu 50%, pe cand 
un design nereusit poate alunga clientii. Pe langa design muzica ambientala conteaza foarte mult, modul in 
care personalul este imbracat si atitudinea adoptata.  

 In Ajunul Craciunului impodobim bradul. Este un moment asteptat cu nerabdare atat de copii, 
dar si de adulti. Cine aseaza steaua in varful bradului, unde asezam ingerasii argintii, etc, sunt detalii care 
ne ajuta sa lucram in echipa si transformam acest eveniment intr-o ocazie de bucurie. Cate povesti nu se 
spun in jurul bradului? Cate „amintiri din copilarie” nu depanam in acel moment? 

 Insa ce se simte in casa? Miros de cozonac, amestecat cu aroma de scortisoara, portocala si 
zahar. Nu-i asa ca deja simtiti ca spiritul sarbatorilor v-a invadat? Mama sau bunica sau chiar voi dati o 

332



mana de ajutor si contribuiti la pregatirea mesei si a bucatelor. Nu-i asa ca ne dorim o masa cu belsug? Insa 
daca avem posibilitati financiare mai reduse si masa nu este atat de imbelsugata nu inseamna ca nu ne 
putem bucura de spiritul sarbatorilor. Nu uitati, spiritul sarbatorii nu consta in cantitate, ci in calitate. Faptul 
ca sunteti impreuna cu cei dragi, faptul ca impartiti din putinul pe care il aveti inseamna mai mult decat 
orice mancare aleasa. Colindele rasuna peste tot. In magazine, autobuze, radio totul culminand cu noaptea 
de Ajun in care colindatorii ne bat la usa pentru a anunta nasterea Mantuitorului. 

 Familia adunata in jurul bradului, bucate alese pe masa, bradul impodobit, cadourile sub brad, 
colindatori la usa. Totul pentru o luna perfecta in care spiritul sarbatorii ne-a invatat sa fim mai buni si mai 
intelegatori. 
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IMPORTANTA ACTIVITATILOR EDUCATIVE REALIZATE IN 

PARTENERIAT CU PARINTII 
 

 PROF. CIRDEI ANCA- ROXANA  
 SCOALA GIMNAZIALA NR.1 VLADENI, JUD. BOTOSANI 

 
Factorii de baza care ajuta copilul in desavarsirea propriei educatii sunt scoala si familia. Rolul 

familiei este important in dezvoltarea copilului din punct de vedere fizic, intelectual, moral si estetic. 
Scoala, impreuna cu familia, influenteaza personalitatea copilului. 

Parintii, copiii si comunitatile se influenteaza puternic unii pe altii. Parintii pot influenta comunitatea 
si pot contribui la dezvoltarea valorilor comunitatii. Activitatea educativa care se realizeaza in scoala nu 
poate fi separata de alte influente educative ce se exercita asupra copilului. Educatia este cea care 
desavarseste fiinta umana, educatia pe care copilul o primeste in familie, in scoala si de la comunitate. 
Implicarea parintilor joaca un rol important in cadrul interventiei scolare. Actiunile care implica parintii 
produc o schimbare in ambientul familiei si cresc aspiratiile, atat ale parintilor pentru copiii lor, cat si ale 
copiilor insisi. Familia ofera copilului 90 % din cunostintele uzuale, familia este cea care ar trebui sa 
dezvolte spiritul de observatie, memoria si gandirea copiilor. Copilul obtine rezultatele scolare in functie 
de modul in care parintii se implica in procesul de invatare. 

Tot in familie se formeaza cele mai importante deprinderi de coportament: politetea, cinstea, 
sinceritatea, decenta in vorbire si atitutdine, cei “ sapte ani de acasa”. 

Un parteneriat Scoala- Familie este relatia cea mai profitabila pentru toti cei care participa la acest 
demers. Parteneriatul va fi eficient daca fiecare parte va retine ca acelasi subiect este copilul nostru si 
scolarul nostru. Cadrele didactice afla cum este fiecare copil, in ce mod ajunge mai repede la succes, ce il 
intereseaza si il pasioneaza, iar parintii vor cunoaste in ce momente sa l sustina pe scolar, in ce fel sa l 
motiveze si sa l ajute. Procesul de invatamant este cel care confera scolii rolul decisiv in formarea omului. 
Menirea scolii nu este numai de a inzestra elevii cu un bagaj de cunostinte cat mai mare, ci si de a stimula 
calitatea de om. 

Parteneriatul educational se aplica la nivelul tuturor acestor relatii. Colaborarea dintre scoala si 
familie presupune o comunicare efectiva si eficienta, o unitate de cerinte si o unitate de actiune cand este 
vorba de interesul copilului. 

Implicarea parintilor in problemele scolii se refera la construirea unor relatii pozitive intre familie si 
scoala. Colaborarea si cooperarea parintilor cu scoala sunt eficiente ambilor factori.  

Familia si scoala trebuie sa imparta responsabilitatile in educarea copiilor. Ambele au un rol 
fundamental in dezvoltarea integrala a copilului. Atat scoala, cat si familia sunt responsabile de : 

• Transmiterea de norne, valori si obiceiuri, 
• Dezvoltarea autonomiei copilului, 
• Transmiterea de cunostinte, 
• Invatarea responsabilitatilor. 
Fiecare relatie familie- profesor/ diriginte este unica si originala, de aceea trebuie sa fie 

individualizata si bazata pe incredere si cunoastere reciproca. 
Cooperarea cu familia poate fi un test profesional si poate fi considerata ca facand parte din datoria 

profesionala a profesorului, pentru ca parintii sunt parteneri ai scolii si eficacitatea invatamantului poate fi 
ameliorata prin cooperarea dintre scoala si familie . 

Reactia scolii, ca institutie de educatie, formare si orientare la mobilitatea sociala si economica, 
trebuie sa fie de adaptare a continutului, structurii si functiilor sale, de creare de premise favorabile pentru 
elevi care sa le permita integrarea sociala rapida, flexibilitatea, initiativa si rezolvarea de probleme, 
diminuarea imprevizibilului. Scoala trebuie sa faca tot ce ii sta in putinta pentru valorizarea maxima a 
fiecarui individ printr o mai rationala stimulare intelectuala a elevilor, a aptitudinilor si a trasaturilor lor de 
personalitate. Scolile, de toate gradele, sunt organizatii responsabile pentru educatia formala a copiilor si 
adolescentilor. Scolile care duc la bun sfarsit mult mai eficient aceasta responsabilitate se considera pe ele 
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insele si elevii lor ca parte a sistemului social ce include familia si comunitatile. Cand scoala, familia si 
comunitatea lucreaza impreuna ca parteneri,beneficiari sunt elevii. 

„Niciodata familia nu a fost mai solicitata si rolul sau nu a fost niciodata atat de mare ca azi „- 
Boutin si During, 1994 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE ÎN PARTENERIAT CU 
PĂRINȚII 

 
 PROF. ÎNV. PREȘCOLAR CIREAȘĂ IOANA-THEODORA 

 GRĂDINIȚA M. AP. N. NR. 1, BUCUREȘTI 
 
 De cele mai multe ori putem să definim termenul ”parteneriat” ca fiind ”asocierea a doi sau mai mulţi 

parteneri, iar în literatura de specialitate, parteneriatul reprezintă modalitatea, formală sau informală, prin 
care două sau mai multe părţi decid să acţioneze împreună pentru atingerea unui scop comun”. 

Educaţia, definită în termeni foarte generali, este un proces al cărui scop esenţial este de a uşura o 
anumită modificare de comportament. Părinţii sunt primii profesori ai copilului, ei începând educarea lui 
în mediul familial. De cele mai multe ori, comportamentul parental este inspirat din propria experienţă de 
viaţă a acestora, astfel perpetuând atât aspecte pozitive cât şi negative, pe parcursul mai multor generaţii. 
Împreună cu părinţii, şcoala/ grădinița îşi are rolul bine stabilit, intervenind în dezvoltarea copilului. În 
acest context, educarea părinţilor după principii ştiinţifice de psihopedagogie devine o necesitate. 

În învățământul preșcolar cel mai inportant parteneriat este cel încheiat cu părinţii, aceştia sunt 
încurajaţi să ia parte la planificarea şi derularea programelor educative pentru copii, ceea ce implică o 
responsabilizare şi o eficienţă sporită. Astfel, părinţii au posibilitatea să-şi cunoască mai bine copiii, modul 
lor de manifestare în viaţa de grup, pot înţelege mai bine rolul lor educativ.  

Amintim câteva dintre obiectivele principale ale colaborării dintre instituţiile educative şi familie: 
înlăturarea factorilor perturbatori în cadrul comunicării grădiniţă - şcoală –familie; creşterea gradului de 
implicare a părinţilor în toate activităţile şcolare şi extraşcolare; schimbarea mentalităţii neadecvate a unor 
părinţi faţă de grădiniţă / şcoală; cunoaşterea de către părinţi a posibilităţilor şi nevoilor psiho-fizice ale 
copiilor; învăţarea unor deprinderi şi tehnici de muncă intelectulală sub formă de activităţi comune elevi – 
părinţi – cadre didactice. 

Majoritatea părinţilor au nevoie de informaţii de bază referitoare la copiii lor. Ei vor să fie informaţi 
despre scopul de bază al programului educativ la care participă copiii lor şi doresc să fie implicaţi în luarea 
deciziilor. Părinţii vor să fie la curent cu progresele copilului. Pentru realizarea parteneriatului cu părinţii 
este esenţial ca: părinţii să fie priviţi ca participanţi activi, care pot aduce o contribuţie reală şi valoroasă la 
educarea copiilor lor; să se recunoască şi să se valorifice informaţiile date de părinţi referitor la copii; 
părinţii să ia parte la adoptarea deciziilor referitoare la copiii lor; responsabilitatea să fie împărţită între 
părinţi si educatoare; părinţii să facă parte din comitetele de părinţi; să ajute la continuarea programului 
educativ acasa; să urmarească în mod regulat progresul copiilor lor; să ia parte, să sprijine activităţile 
extraşcolare organizate împreuna cu educatoare.  

În această perioadă, în care ne desfășurăm activitatea în mediul online. Acest parteneriat este cu totul 
necesar și benefic pentru preșcolari, astfel educatoarea împreună cu părinții reusind să formeze o echipă 
pentru implemntarea unei strategii ce va duce la dezvoltarea preșcolarilor.  

Datorită diferenţelor de scopuri, resurse, pregătire, valori, nevoilor diferite, percepţii, atitudini, de 
foarte multe ori exista posibilitatea apariţiei unor conflicte între părinţi şi educatoare ce pot fi determinate 
de: o slaba colaborare; lipsa de informaţii; intoleranţa la stilul de viaţă al celuilalt, la opiniile sau chiar la 
prezenţa fizică; neacceptarea unor diferenţe de pregătire, condiţii sociale, morale, religie, nationalitate…; 
lipsa unor preocupări în sensul construirii relaţiilor de colaborare; numărul limitat al întâlnirilor dintre 
educatoare şi părinti; neclaritate în rolurile fiecăruia şi în responsabilităţile ce le revin; disponibilitatea 
redusă a părinţilor de a participa la activităţi ; gradul scăzut de interes al unor părinţi faţă de educaţie şi 
evoluţia copilului.  

De aceea, cele mai importante căi de rezolvare a conflictelor sunt: cunoaşterea reciprocă; 
comunicarea periodică cu aspecte formale şi informale; acceptarea reciprocă, înţelegere şi toleranţă faţă de 
diferenţe; evaluarea permanentă a relaţiilor comune; sprijinul acordat familiei în raport cu creşterea şi 
educarea copilului; atmosfera destinsă, non-formală şi pozitivă în întâlnirile cu părinţii; educatoarea trebuie 
să fie pregatită să asculte, să fie interesată despre sugestiile date de părinţi; atunci când ei simt că ideile le 
sunt luate în serios se vor implica mai mult în sprijinirea copilului şi a grădiniţei . În acest proces de 
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colaborare, rolul conducător îl are educatoarea. Ea poate să orienteze, să ajute familia în sarcinile ce-i revin, 
să asigure o unitate de vedere şi de acţiune.  

După părerea mea, cultivarea unor relaţii de parteneriat efectiv între grădiniţă şi familie, în sprijinul 
educaţiei şi creşterii copilului constituie cheia succesului viitor în adaptarea şi integrarea şcolară. Relaţiile 
de colaborare dintre părinţi şi unitatea de învăţământ pe care o frecventează copilul lor constituie primul 
pas către o educaţie deschisă, flexibilă şi dinamică a personalităţii copilului. Procesul de colaborare cu 
părinţii asigură atingerea scopului educaţional, şi anume de a obţine dezvoltarea globală a copilului. Prin 
colaborarea părinţilor cu grădiniţa, aceştia pot completa, sprijini şi dezvolta personalitatea copilului. 

 O educaţie adevărată şi reală se fundamentează în familie şi se continuă în grădiniţă şi şcoală. Pe de 
altă parte, tot ceea ce copilul învaţă în grădiniţă pierde din importanţă şi eficienţă în condiţiile în care părinţii 
nu întăresc şi nu valorifică programul educativ desfăşurat în cadrul grădiniţei. Toate aceste motivaţii conduc 
la necesitatea realizării parteneriatelor reale dintre familie şi grădiniţă, în care spre beneficiul copiilor, 
implicarea familiei în viaţa grădiniţei să fie una concretă, activă şi de durată, aşa încât membrii acestora să 
devină parteneri reali în educaţia copiilor lor. 

 Educaţia extraşcolară permite de asemenea implicarea directă a preşcolarilor în activităţi. Teme 
precum: ”Magia săbătorilor de iarna”, ”Crăciunul în inimile noastre”,” Daruri pentru toți piticii”, 
“Martie - Mărţişor”, “1 Decembrie”, “Şezătoare la muzeu”, “Bun rămas, grădiniţă dragă! ”, sunt foarte 
cunoscute și foarte îndrăgite de preșcolari și părinți, deoarece îi provoacă să se implice afectiv şi efectiv în 
realizarea sarcinilor, în căutarea şi sortarea materialelor necesare, în culegerea de informaţii şi curiozităţi 
referitoare la tema aleasă. 

 Am considerat că implicând părinții în activități școlare și extrașcolare, acestea vor fi mai atractive 
pentru preşcolari, iar părinții vor fi mai implicați și mai conștienți de actul didactic, de importanța grădiniţei 
în viața copilului, realizând, astfel progres în activitatea didactică. 

În urma derulării parteneriatului grădiniţă-familie am constatat un progres în ceea ce priveşte 
antrenarea preșcolarilor într-un număr cât mai mare de activităţi extraşcolare şi în domenii diverse, iar în 
alegerea strategiilor de abordare am avut în vedere compararea obiectivelor din taxonomiile cognitive, 
afective şi psihomotrice, cu tipurile de inteligenţă sau cu diverse metode şi tehnici, în funcție de nivelul 
grupei pe care o conduc. În asemenea situaţii, măiestria profesorului trebuie susţinută de diagnoza 
psihologică, fiind necesară în acelaşi timp şi o colaborare directă, permanentă între profesor, părinte şi 
copil. 

Serbările sunt evenimente de o importanţă deosebită în activitatea preșcolarilor şi în viaţa familiilor 
acestora-atât din punct de vedere afectiv, cât şi cognitiv, dând ocazia copiilor de a prezenta, într-o manieră 
personală şi originală, tot ce au învăţat pe parcursul unui semestru sau an şcolar. Acest tip de activităţi 
extracurriculare au reprezentat întotdeauna un prilej de manifestare inedită al talentului nativ al copilului. 
Este o ocazie în care copilul îşi poate pune în valoare inteligenţa dominantă descoperită şi valorificată de 
cadrul didactic. De multe ori familia este surprinsă de potenţialul propriului copil. 

 
 

337



 
ACTIVITĂȚI EDUCATIVE ÎN PARTENERIAT CU PĂRINȚII  

ȘI ÎN SISTEMUL ON-LINE  
 

 PROF. INV. PRIMAR CÎRNU LAURA CARMEN 
 LICEUL TEORETIC „PAUL GEORGESCU” ȚĂNDĂREI, IALOMIȚA 

 
Tehnologia este parte a vieții noastre a tuturor, iar copiii sunt atrași în mod deosebit de mediul digital 

– dinamic, colorat, interactiv. Totuși, utilizarea excesivă a computerului nu-i ajută pe cei mici să-și dezvolte 
abilități de viață reale, de aceea este necesar ca părinții să-i ghideze cu multă atenție, diplomație și pricepere.  

Familia contemporană este puternic influențată de schimbarile majore din cadrul societății actuale, 
cunoașterea și înțelegerea familiei în calitate de partener constant și autentic devenind o prioritate. Prezența 
în cadrul diferitelor familii a elementelor tradiționale cu elemente moderne generate de noi realități socio-
economice determină o diversificare a familiilor și a situațiilor considerate anterior atipice. Cunoașterea 
familiei de către școală devine extrem de importantă și are în vedere cunoașterea trăsăturilor, calităților, 
problemelor sale specifice, a valorilor si normelor pe care le promovează, a avantajelor pe care le-ar putea 
avea. 

Chiar dacă activitatea în această perioadă se desfășoară în exclusivitate on-line, nu am eliminat 
activitățile educative extrașcolare. În special la clasele primare, elevii sunt susținuți și îndrumați de părinți 
în realizarea activităților on-line. Acest aspect se reflectă și în desfășurarea activităților extracurriculare, 
non-formale, activități ce vin în completarea celor educative școlare, ce sunt menite să contureze 
personalitatea individuală a educabililor. Implicarea şi participarea reală a părinţilor în activităţile din 
timpul școlii sincron au ca obiective majore formarea părinţilor în spiritul ideii de parteneri egali în educaţia 
copiilor; convingerea părinţilor pentru a investi în dezvoltarea personală a copilului şi a grupului în 
ansamblu; creearea unui mediu educativ pozitiv, favorabil, adecvat pentru o stimulare continuuă a învătarii 
spontane a copilului. 

În acest context, activitățile educative școlare s-au îmbinat perfect cu cele extrașcolare. Magia 
sărbătorilor de iarnă ne-a cuprins o data cu sărbătoarea Sf Andrei, Marea Unire, Moș Nicolae, când le-am 
prezentat elevilor tradiții și obiceiuri specific și am continuat până la sărbătoarea Nașterii Domnului. Prin 
aceste activități am dorit să menținem vie memoria strămoșilor noștri și să readucem în actualitate faptele 
de vitejie prin prezentări grăitoare, desene, colaje, tradiții nemuritoare.  

   
Am discutat cu elevii despre însemnătatea acestor sărbători dând viață tradiției în casele și sufletele 

noastre. Au lucrat în padlet, au realizat colaje minunate și au amenajat în casele lor un colț traditional, 
ajutați de părinți și de buni ci, au pus grâu la încolțit în ziua Sfântului Andrei, sprijiniți de părinți, care în 
acestă perioadă on-line ne sunt de un real folos. Am prezentat povești nemuritoare prin Meet și Classroom!  

Învățământul primar este o treaptă importantă și responsabilă în cadrul sistemului de învățământ. El 
constituie temelia includerii copilului în activitatea asiduă și ordonată dintr-o colectivitate de semeni, care 
este mereu în schimbare și presupune competitivitate.  

Școala îl învață pe copil să se situeze printre semeni, să se obișnuiască cu anumite cerințe și realități 
sociale. Dar educația în familie constituie prima școală a copilului, partea cea mai importantă a pregătirii 
lui pentru viața socială și productivă Școala și familia sunt cei doi poli de rezistență ai educației, care 
contribuie prin mijloace specifice la formarea tinerilor.  
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Obiectivul cel mai important al colaborării dintre școală și familie în perioada școlarității mici îl 
reprezintă susținerea eforturilor copilului pentru ca acesta să dobândească primele instrumente ale muncii 
intelectuale și să obțină succesul școlar. Deși este o perioadă dificilă, părinții au făcut eforturile necesare să 
asigure copilului o bună educație, prin eficientizarea sistemului on-line.  

Am ajutat elevii să treacă peste rețineri, să-și exprime în mod deschis opiniile personale, să vorbească 
despre evenimentele la care participă, despre calitățile și defectele lor. Elevii au dobândit nu numai curajul 
exprimării unor opinii, ci și respectul pentru părerile colegilor, ale părinților, pentru adevăr.  

Sfintele sărbători aduc cu ele un repertoriu neasemuit de bogat în datini şi credinţe, în realizări 
artistice, muzicale, coregrafice şi nu numai. Colindele, urările de belşug şi recoltă bogată sunt doar câteva 
din manifestările folclorice care fac din sărbătorile de iarnă unele din cele mai spectaculoase prezentări 
spirituale ale poporului nostru. Prin activitățile educative desfășurate am încercat să menținem vie flacără 
de veacuri aprinsă în sufletul poporului român, activități ce au evidențiat podul peste suflete creat de 
învățător și părinți pentru a pune dezvolta personalitatea micilor căutători de frumos, păstrători de tradiții 
și sâlp neclintit al țării.  

 Prin urmare, fiecare ocazie trebuie valorificată ca situaţie de învăţare. Ea trebuie gândită, organizată 
cu atenţie şi competenţă de către cadrul didactic, cu un scop bine definit astfel încât şi rezultatele să fie pe 
măsura aşteptărilor, în beneficiul copilului şi al şcolii. Un real PARTENERIAT între ŞCOALĂ şi 
FAMILIE nu este cel înscris pe o coală de hârtie semnat de părinte şi director, este relaţia activă, de 
implicare şi de o parte şi de cealaltă, este bucuria şi tristeţea, este succesul şi eşecul, este zbaterea şi 
rezultatul din care beneficiarul este COPILUL. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE REALIZATE ÎN 

PARTENERIAT CU PĂRINȚII 
 

CÎRSTEA MARIA-LIDIA 
G.P.P. „ION CREANGĂ” SLATINA 

 
Voi pleca de la premisa că reușita copilului este condiţionată de mai mulți factori, nu doar școala, ca 

mediu instituţionalizat fiind răspunzătoare. Familia şi comunitatea sunt două componente care au sarcina 
de a sprijini grădiniţa. Acest lucru se realizează cu ajutorul parteneriatelor mereu actualizate, în funcţie de 
obiectivele urmărite, de contextul socio -economic care poate opera modificări majore de formă şi conţinut.  

Primii educatori – părinţii - şi grădiniţa, ca primă instituţie care se conduce după principii şi metode 
ştiinţifice, contribuie la formarea şi dezvoltarea globală copilului.  

Parteneriatul grădiniță–familie urmărește obiectivul comun pe care îl au cei doi factori educaționali 
și anume asigurarea unui sistem unitar de cerinte, de instruire și educare a copilului.  

O corelare perfectă între cei doi parteneri, gradiniţă şi familie în ceea ce privește activitățile educative 
va asigura rezultate pozitive pentru stabilitatea și siguranța actului educațional. Cu abilitate, educatoarea 
poate determina părintele să colaboreze, să înțeleagă rolul și scopul programelor educative oferite de 
învătământul preșcolar. 

 Dezvoltând o colaborare de succes, educatoarea sporește înțelegerea și sensibilitatea părinților față 
de nevoile copiilor pentru promovarea reușitei integrării cu succes la viața școlară și mai târziu în viața 
socială. 

 Grădinița este un important mediu de socializare, este cadrul în care copiii interacționează între ei, 
dar și cu adulții, le oferă un mediu primitor, dar și un mediu propice învățării. De asemenea, grădinița 
sprijină copilul în interacțiunea cu mediul, favorizează descoperirea de către fiecare copil a propiei identități 
și îi formează o imagine de sine pozitivă. Dezvoltarea unor parteneriate eficiente cu familiile copiilor 
presupune crearea unui mediu școlar deschis comunicării cu părinții, care să le ofere acestora posibilitatea 
de a formula întrebări, de a-și exprima îngrijorările, de a participa activ în luarea deciziilor. Un parteneriat 
educaţional grădiniţă-familie este esenţial pentru succesul preşcolarului.  

Familia trebuie convinsă că o bună educaţie în familie, şi nu numai, depinde de stilul de viaţă al 
acestei, iar măsurarea efectelor influenţelor educative în funcţie de timpul acordat de părinţi copilului este 
o practică greşită. Întotdeauna ambianţa, climatul de familie, prin elementele sale concrete, influenţează în 
raport cu natura sa, personalitatea copilului. 

Totodată, activitatea cu părinţii, ca parteneri, pentru a asigura dezvoltarea copilului in programul 
educativ din grădiniţă, poate deveni un start bun pentru a crea părinţilor respect de sine și încredere în 
competenţele lor.  

Așadar, voi încheia prin a spune că realizarea activităților educative în parteneriat cu părinții, 
asigurarea coerenţei influenţelor educative şi ale tuturor factorilor care acţionează asupra copiilor este un 
deziderat major care trebuie să se realizeze. 
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IMPORTANTA PARTENERIATULUI GRADINITA-FAMILIE 

 IN DESFASURAREA ACTIVITATILOR EDUCATIVE  
 

PROF. INV PRESC. CIUI SORINA 
 
 Cel mai puternic agent socializator în dezvoltarea copiilor, mai ales în perioada copilăriei mici, este 

familia. În primii ani ai dezvoltării copilului, familia este esenţială pentru dezvoltarea psihică a copilului şi 
este o sursă primară de dragoste şi afecţiune. Familia este cea care trebuie să împlinească aproape toate 
nevoile de creştere şi dezvoltare, atât fziologice, cât şi psihologice ale copilului, nevoi care condiţionează 
fundamental calitatea achiziţiilor psihocomportamentale ulterioare. În familie, copiii câştigă şi dezvoltă 
aproape toate achiziţiile importante (psihomotorii, cognitive şi afective), motiv pentru care evaluarea 
contribuţiei sau influenţei familiei în dezvoltarea copilului faţă de alţi factori, cei genetici şi sociali, este 
difcil de realizat. Factor esenţial în creşterea, dezvoltarea şi educarea copilului, familia este cea dintâi şcoală 
în care copiii învaţă să se comporte în viaţă şi în societate. 

 Activităţile ludice împreună cu cele educative realizate în parteneriat cu părinţii şi desfăşurate în 
grădiniţă, contribuie la educarea copiilor atunci când se corelează armonios între ele, când se influenţează 
reciproc, când fiecare vine în sprijinul celeilalte. Jocul, ca formă specifică a activităţii copilului, este preferat 
de ei de la cea mai fragedă vârstă. Este în acelaşi timp un mijloc de destindere, distractiv, de cunoaştere, de 
însuşire de noi cunoştinţe şi, la fel de important, formează interesele copilului ca element constitutiv al 
personalităţii. În jocurile lor, copiii îsi exprimă gândurile şi stabilesc uşor contacte personale. În diferite 
fome, ei reproduc aspecte din viaţa socială şi împărtăşesc după puterile lor din tainele activităţii adulţilor. 
Toate aceste acţiuni influenţează viaţa psihică a celor mici, în sensul angajării, exersării şi dezvoltări 
funcţiilor şi proceselor psihice. Jucându-se, copilul exersează înţelegerea prin comunicare, îşi dezvoltă 
capacitatea de judecată, imaginează şi formulează verbal atât realul, cât şi imaginarul.  

 Dezvoltarea limbajului şi a capacităţii de comunicare în grădiniţa de copii, reprezintă obiective 
majore, care se realizează în mod treptat, prin lărgirea relaţilor verbale cu cei din jur, în condiţiile 
manifestării de către copil a curiozităţii de cunoaştere a obiectelor, dar şi a atitudinii interogative referitoare 
la originea şi cauza unor fenomene. Capacitatea de comunicare nu se reduce la suma cuvintelor, expresiilor 
şi a structurilor gramaticale însuşite, ci este dependentă şi de creativitate.  

 În această perioadă a prescolarităţii, cadrele didactice, împreuna cu familia au obligaţia de a stimula 
comunicarea între preşcolari, de a ţine seama de nevoile comunicării spontane a acestora, de a cultiva 
această tendinţă, intervenind pentru corectareea stilului şi clarificarea ideilor formulate de către aceştia. 
Părinţii sunt cei dintâi educatori ai copilului lor pentru că ei îl cunosc cel mai bine încă din prima zi de 
viaţă, interacţionează şi comunică constant, sunt un model pentru copil. 

 Grădiniţa este principalul partener educativ al familiei, iar Curriculum pentru învăţământ preşcolar 
pune accent deosebit pe parteneriatul cu părinţii, sublinind implicarea familiei nu doar indirect, ci mai ales 
direct prin participarea în luarea deciziilor legate de educaţia copiilor, prezenţa lor la activităţile din sala de 
grupă şi la viaţa grădiniţei cu toate manifestările ei. 

 Fiecare educator trebuie să manifeste preocupare pentru a cunoaşte mediul familial al copilului şi 
natura influenţelor educaţionale exercitate de părinţi, pentru a ţine seama de experienţa de viaţă şi de 
învăţare acumulată de copil în familie, dar şi pentru a construi un parteneriat educaţional. 

 Parteneriatul educator – părinte presupune o relaţie de colaborare, adică munca în echipă pentru 
stabilirea unei strategii comune de educare a copilului. Cu cât cunoaştem familiile mai bine, cu atât va fi 
parteneriatul mai eficient. 
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 Pentru a avea o comunicare eficienta cu părintele despre comportamentul copilului, trebuie încurajată 
colaborarea prin: discuţii deschise despre problemele comportamentale, folosirea comunicării asertive, dar 
şi criticarea comportamentului copilului, nu copilul. Crearea unei atmosfere de încredere reciprocă, bazată 
pe comunicare sinceră, necesită respect şi din partea educatorului şi din partea părinţilor şi se dezvoltă în 
timp. 

 Fiind alături de copii şi educatoare, părinţii observă dacă cel mic s-a acomodat la programul 
grădiniţei, cum se joacă cu ceilalţi copii, cum trebuie să pregătească activităţi de învăţare acasă, ce material 
şi jucării sunt specific vârstei, învaţă să valorizeze copilul. Prin participarea părinţilor la activităţile din sala 
de grupă, li se formează sentimentul de apartenenţă la grupul clasei, se simt utili, părtaşi la educaţie, devin 
conştienţi de rolul pe care îl au în dezvoltarea copilului. 
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE 

 ÎN PARTENERIAT CU PĂRINŢII 
 

CIUNTEREI GINA 
 
Părinţii sunt primii profesori ai copilului, ei începând educarea lui în mediul familial. De cele mai 

multe ori, comportamentul parental este inspirat din propria experienţă de viaţă a acestora, astfel perpetuând 
atât aspecte pozitive cât şi negative, pe parcursul mai multor generaţii. Împreună cu părinţii, şcoala îşi are 
rolul bine stabilit, intervenind în dezvoltarea primară a copilului. 

Importanța unei relații bune între familie și școală, au un scop comun acela de dezvoltare globală și 
armonică a copiilor și, prin urmare, trebuie să fie o sarcină comună, o modalitate de a facilita realizarea 
acestui obiectiv principal. Implicarea familiei este o parte importantă pentru calitatea educaţiei, pentru un 
mediu sigur de învăţare şi de achiziţii ale elevilor. 

Participarea părinţilor la școală nu se referă doar la ședințe ci și participarea la activitățile propuse, 
formându-se o relație de încredere și ajutor între părinți și profesori, această relație devine astăzi un pilon 
foarte puternic.  

O soluție de îmbunătățire pe care cadrele didactice o propun este organizarea de activități de tot felul 
care favorizează abordarea și participarea familiilor în şcoală. Ideile activităților concrete care au contribuit 
sunt: 

- organizarea de activități extracurriculare; 
- întâlniri ale părinților cu tutori; 
- ateliere de lucru;  
- coexistență după școală; 
- să transmită pliante și broșuri părinților; 
- acțiuni de instruire; 
- activități de joc;  
- întâlniri oficiale și participarea informală la întâlniri în clasă;  
- discuții personale;  
- grupuri de discuții; 
- reuniuni regulate; 
- excursii/ petreceri/serbări. 
Aceste activităţi extraşcolare au avut o importanță neaşteptat de mare în rândul părinţilor care au 

încercat relaţii noi cu copiii lor, fapt ce i-a determinat să-şi schimbe radical, în mod pozitiv, atitudinea faţă 
de şcoală. Părinţii au fost captați de şcoală prin forme variate de activităţi extraşcolare, determinându-i să 
adere la ideea de colaborare activă, acceptând rolul de factor răspunzător în devenirea propriului copil. 

Activităţile derulate, a îmbunătăţit considerabil legătura dintre şcoală şi familie, părinţii simţindu-se 
utili, prezentând în acest fel un interes mai mare pentru şcoală. Activităţile extraşcolare, sunt atractive la 
orice vârstă. Ele produc bucurie, stârnesc interes, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită 
un efort suplimentar. 

Indiferent de mediul economic sau cultural al familiei, când părinţii sunt parteneri în educaţia copiilor 
lor, rezultatele determină performanţa elevilor, o mai bună frecventare a şcolii, scăderea fenomenului 
delincvenţei. Trebuie să promovăm o cultură participativă și părinții să colaboreze pentru a favoriza 
elevulul, principalul protagonist al procesului educațional. 
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IMPORTANTA ACTIVITATILOR EDUCATIVE 

 IN PARTENERIAT CU PARINTII 
 

PROF. CIUPA MARIUS 
 
Şcoala şi familia sunt cele două mari instituţii care contribuie într-o măsură esenţială la creşterea şi 

educarea copiilor. Iată de ce, instituţiile de învăţământ şi familiile au trebuit să-şi revizuiască raportul în 
decursul anilor, pentru a fi pregătite să facă faţă transformărilor sociale şi culturale ale acestor ultime 
decenii, decenii care au transformat familiile şi şcolile însăşi. 

În această optică trebuie văzută şi înţeleasă “ciocnirea” dintre cele două mari sisteme educaţionale, 
familia şi şcoala, ambele foarte complexe şi extrem de importante în creşterea şi educarea copiilor. Cu toate 
dificultăţile aferente, ţinând cont că şcoala şi familia se bazează pe metode educaţionale diferite, ambele au 
nevoie de colaborare şi, deci, contactul dintre ele este nu numai de dorit, ci chiar obligatoriu.Dacă ţinem 
cont de psihologia sociocognitivă, orice sistem are nevoie de unitate şi armonie pentru a putea funcţiona în 
condiţii optime, fie că vorbim de un sistem organic monopolar, cum ar fi corpul uman, fie că vorbim de un 
sistem multipolar, cum ar fi familia sau şcoala. 

Atunci când aceste sisteme se confruntă cu dificultăţi în menţinerea propriului echilibru, ele încearcă 
o resetare a propriilor valori şi reguli de conduită, iar dacă nu reuşesc, vor căuta o soluţie alternativă care 
să le permită menţinerea integrităţii sistemului, pe cât posibil bazat pe aceleaşi reguli şi valori cu care era 
obişnuit. 

Iată deci că se conturează tot mai clar necesitatea unei colaborări şcoală – familie, astfel încât aceste 
două instituţii să poată forma ceea ce numim un sistem unitar.  

În acest context, tot mai mult a prins contur ideea că, cooperarea dintre familii şi şcoală constituie nu 
numai un factor determinant în educarea elevilor, ci chiar obligatoriu. Până la urmă, numeroasele activităţi 
promovate de către şcoli în care părinţii au fost angrenaţi, a reprezentat un ajutor chiar şi pentru aceştia, 
ţinând cont de tot mai dificila misiune de a fi părinte. Putem spune, fără teama de a greşi, că aceste activităţi 
au rolul de a închega un dialog constructiv, care să se transforme într-o sinergie a responsabilităţilor 
comune, împărţite între instituţiile de învăţământ şi părinţi, iar beneficiarii acestor colaborări vor fi elevii 
înşişi. 

 Totodată, implicarea părinţilor este o oportunitate şi pentru aceştia de aşi împrospăta cunoştinţele şi 
nivelul de cultură generală, ceea ce nu poate decât să aducă beneficii şi instituţiilor de învăţământ, care vor 
găsi în părinţi nişte interlocutori pregătiţi şi responsabili, şi, împreună, să-i însoţească pe elevi în dezvoltarea 
lor umană de la stadiul de copii şi adolescenţi, până la maturitate şi deplină autonomie. Această susţinere 
reciprocă poate fi pusă în practică prin diferite modalităţi, care, pe parcurs, pot fi îmbunătăţite în funcţie de 
cerinţele şi necesităţile ambelor părţi. 

Totuşi, raportul dintre instituţiile de învăţământ şi părinţi, poate fi structurat pozitiv ţinându-se cont 
de două aspecte majore. Primul aspect este că, îmbunătăţind stilul educativ al părinţilor, se crează condiţiile 
optime de îmbunătăţire a situaţiei şcolare a copiilor. Al doilea aspect este că, cu cât devin mai fluide şi mai 
mature relaţiile dintre şcoală şi familii, cu atât va fi mai mare beneficiul şcolii în dezvoltarea şi îndeplinirea 
obiectivelor sale de educare şi de formare. 

În această perspectivă trebuiesc elaborate modalităţi strategice de implicare a părinţilor în calitate de 
parteneri ai profesorilor şi nicidecum de “clienţi”. Părinţii consideraţi doar simpli “clienţi” ai instituţiilor 
de învăţământ, riscă să devină doar nişte spectatori pasivi, dependenţi de opiniile “specialiştilor”, adică ale 
profesorilor şi, deci, randamentul lor şi al colaborări însăşi va fi minim, dacă nu chiar negativ. În schimb, 
atunci când părinţii sunt consideraţi ca parteneri ai profesorilor, aceştia se vor implica cu mai multă 
seriozitate şi dăruire, iar aportul lor la îndeplinirea programei şcolare va fi mult mai important, deoarece se 
vor simţi parte activă sau chiar indispensabilă a misiunii educative. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE REALIZATE 

 ÎN PARTENERIAT CU PĂRINȚII 
 

 PROF. ÎNV. PREȘCOLAR CIUPE NAOMI 
 GRĂDINIȚA CU P. P. NR. 1 ZALĂU 

 
 Știm cu toții că părinții au un rol foarte important în viața copiilor, iar studiile arată că şansele 

copilului de a creşte, de a se dezvolta şi de a obţine rezultate mai bune cresc pe măsură ce părinţii sunt mai 
implicaţi în educaţia copilului. „Ceea ce fac părinţii cu copiii acasă de-a lungul procesului de educaţie este 
mai important decât orice alt factor...” Desforges 2003 

 Părinţii şi familiile au cea mai mare influenţă asupra atitudinilor, comportamentului şi reuşitelor 
copilului. Un copil îşi petrece mai puţin de 20% din timp la şcoală şi peste 80% din timp în compania 
părinţilor, a familiei şi a altor membri ai comunităţii – de aceea este importantă colaborarea între părinţi, 
şcoală şi comunitate. 

 În ceea ce privește educarea copiilor există anumite responsabilități care trebuie să le împartă familia 
și școala. Atât familia cât și școala au un rol fundamental în dezvoltarea integrală a copilului. Colaborarea 
familiei cu grădinița/școala are o importanță majoră, cu efecte pozitive asupra copiilor, părinților, 
profesorilor, școlii și comunității. Între familie și școală trebuie să existe o comunicare foarte strânsă, pentru 
ca ceea ce el construiește în mediul educational, să aibă o continuitate și acasă. 

 Copilul din ziua de azi simte nevoia de adulţi disponibili pentru a-i respecta ritmul de viaţă, de adulţi 
care să participe la jocurile sale şi care să-i transmită zilei de mâine un om care nu poate proveni dintr-un 
sistem de învatământ clasic şi dintr-o familie care nu-şi asumă toate rolurile. Informarea şi formarea 
părinţilor în ceea ce priveşte şcolaritatea copilului presupune, ca fiecare părinte să cunoască: obligaţiile 
legale privind educaţia copilului, importanţa atitudinii lui pentru reuşita şcolară a copilului, metodele de 
colaborare cu şcoala. În acest scop este necesar un dialog între profesori şi părinţi; profesorii trebuie să 
primească o pregătire în materie de relaţie cu părinţii iar competenţa lor în această materie trebuie 
considerată ca o aptitudine profesională; părinţii trebuie să fie pregătiţi pentru a juca rolul lor educativ în 
cooperare cu profesorii; şcolile trebuie să asigure părinţilor asistenţa necesară. 

 Atât școala cât și familia sunt responsabile de: 
 Transmiterea de norme, valori și obiceiuri; 
 Dezvoltarea autonomiei copilului; 
 Transmiterea de cunoștințe (deși acest proces are loc în școală, familia transmite copilului 
modalități de învățare, completează cunoștințele și dezvoltă dragostea pentru lectură); 
 Învățarea responsabilităților (implică acceptarea normelor de comportament, de ordine, 
curățenie, mici responsabilități familiare și școlare). 
Cooperarea profesor-părinte în beneficiul elevului vine în completarea participării părinţilor la 

gestiunea şcolii. Ca responsabili legali ai educaţiei copiilor lor ei au responsabilitatea de a influenţa natura 
acestei educaţii; modelele participative pot ajuta la coordonarea eforturilor educative şi la orientarea 
adaptării şcolii la schimbările din societate; influenţarea pe plan local asupra rezolvării problemelor şi luării 
deciziilor. Cu alte cuvinte participarea poate stimula iniţiativele si inovaţiile. 

 Pentru ca un copil să aibă succes în şcoală şi mai apoi pe parcursul vieţii, specialiştii, printre care 
Daniel Goleman, Inteligenţa emoţională, spun că există şapte elemente cheie: 

1. Încrederea – sentimentul de siguranţă, certitudinea că se poate bizui pe ajutorul celor din jur în 
demersul său spre cunoaştere şi devenire; 

2. Curiozitatea – dorinţa de a cunoaşte ceva nou; 
3. Intenţia – pornirea interioară, conştientă,însoţită de dorinţa de a înfăptui ceea ce îţi propui; 
4. Controlul de sine – capacitatea de control asupra faptelor proprii; 
5. Raportarea – dorinţa şi capacitatea de a se alătura unui grup, de a participa la activitatea acelui 

grup încercând să se facă înţeles şi să-i înţeleagă pe ceilalţi; 
6. Comunicarea – capacitatea şi dorinţa de a transmite şi a face cunoscute celorlalţi, propriile idei şi 

sentimente; 
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7. Cooperarea – capacitatea de a lucra împreună cu cineva în scopul realizării unui obiectiv comun. 
 Organizaţia şcolară trebuie să-şi deschidă porţile pentru ca familia să cunoască şi să participe la 

activităţile ce se desfăşoară în incinta şi în exteriorul şcolii dar organizate de aceasta. Cadrele didactice 
trebuie să iniţieze activităţi care să ofere familiei oportunităţi de a participa alături de copil, de a cunoaşte 
copilul în situaţii diverse, de a se bucura alături şi cu copilul de realizările lui, de a lucra împreună părinte-
copil la diferite proiecte.  
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 IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE 

 ÎN PARTENERIAT CU PARINȚII 
 

INST. MOLDOVAN CLAUDIA,  
ȘCOALA GIMNAZIALA ROȘIA DE SECAȘ/ ȘCOALA PRIMARA TAU 

 
 Educația este o actiune la care își dau concursul școala, familia, întreaga societate. Colaborarea 

între toți factorii educaționali, în primul rând între școală și familie este stringentă. Familia exercită 
o influenţă deosebit de adâncă asupra copiilor. O mare parte despre cunoştinţele despre natură, 
societate, deprinderile igienice, obişnuinţele de comportament elevul le datorează educaţiei primite 
în familie. 

E nevoie ca şcolile să răspundă necesităţilor părinţilor şi să le acorde tot sprijinul pentru ca ei să se 
poată implica în procesul de învăţare al copiilor. În acelaşi timp şi părinţii trebuie să acorde mai multă 
importanţă educaţiei copiilor, să fie un model pentru copiii lor. S-a constatat că atunci când părinţii devin 
parteneri în educaţia copiilor, indiferent de mediul cultural sau economic al familiei, se simt rezultate în 
performanţa elevilor, se asigură o mai bună frecventare a şcolii, o reducere a abandonului şcolar şi o scădere 
a fenomenului delincvenţei. 

Copilul trăieşte un sentiment de mândrie atunci când părinţii săi se implică în activităţile şcolii sau îi 
sprijină în realizarea sarcinilor de învăţare. În mod sigur aceste fapte au ecouri pozitive în formarea 
personalităţii copilului, în conştiinţa lui. Ca urmare, îşi va respecta mai mult părinţii, va învăţa să aprecieze 
munca celorlalţi, îi va fi asigurat succesul şcolar. Dăruirea, tinereţea, experienţa, profesionalismul, puterea, 
curajul, interesul, dedicarea, perseverenţa,implicarea, sensibilitatea sunt câteva din calităţile şi în acelaşi 
timp valorile unui mare pedagog care, prin implicarea eficientă a părinţilor în dezvoltarea intelectuală a 
copiilor, asigură o educaţie de calitate. Colaborarea eficientă şcoală - familie reprezintă o reuşită a 
procesului educaţional.  

Astfel, modalitățile prin care învățătorul poate stabili o legătura strânsă și, totodată, fructuoasă cu 
familia sunt diverse : mese rotunde pe teme variate, ședințe cu părinții, chestionare, serbări tematice, 
însoțirea în vizite, drumeții, excursii, diferite ateliere, participarea la activitățile extracurriculare. 

În acest sens am desfășurat proiectul educațional ,,La mulți ani, măicuță dragă !’’, care a urmărit 
consolidarea relației părinte- copil, într-un cadru special creat, prin realizarea unor activități dedicate zilei 
de  

8 Martie. Mămicile au fost răsfățate de ziua lor cu momente unice, emoționante pregătite cu multă 
dragoste de copii și tătici. 

 Prezint în continuare modalitățile prin care au fost implicați părinții în cadrul proiectului 
educațional mai sus numit : 

*Atelierul de creație a fost prima activitate realizată împreună cu elevii și tăticii acestora. 
Astfel, elevii au realizat, ajutați de tații lor, un mic dar pentru mama ( o felicitare și un buchet de 
flori din hârtie colorată ),apoi au pregătit un scurt dans pe care l-au prezentat de 8 martie mamelor. 

 *Următoarea activitate a fost realizată cu mămicile în ziua de 8 martie, înainte de serbare. Pe 
un panou au fost afișate portretele mamelor realizate de către copii. Fiecare mamă a avut plăcuta 
sarcină de a-și recunoaște portretul. 

 Icebreaking- Mamele şi elevii au scris în acelaşi timp informații despre copil/ mamă după care s-au 
confruntat răspunsurile. 
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 Mama mea………………….. 
Nume de alint…………… 
2 calități…………………….. 
Ce ai vrea să schimbi la mine ? 
…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………… 
 Copilul meu………………….. 
Nume de alint………………………….. 
2 calități……………………………. 
Ce ai vrea să schimbi la mine ? 
…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………. 
 
 *Am destins atmosfera cu ajutorul unor jocuri prin care mămicile au demonstrat cât de mult își 

cunosc copiii, jocul „DA – NU”, „Întrebări amuzante” 
 *Activitatea a continuat prin prezentarea programului artistic pregătit de copii, apoi a urmat dansul 

copiilor și al tăticilor. 
 *La final, copiii au oferit mamelor darurile pregătite împreună cu tăticii. 
 Aceste activități au avut menirea de a face ca relația familie- școală să fie mai apropiată, 

permițând părinților să vadă manifestările elevilor și rezultatele muncii lor. 
 În concluzie, trebuie spus că cei doi factori educativi, familia şi şcoala, trebuie să aibă acelaşi scop 

– formarea personalităţii umane integrale şi armonioase, asigurarea succesului școlar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE : 
● Păscaru, Băran, Adina, Parteneriat în educaţie/ familie- şcoală- societate, Editura Aramis, 

Bucureşti 2004  
● Şincan, E., Alexandru, Gh., Şcoala şi familia, Editura „Gheorghe-Cârţu Alexandru”, Craiova, 1993 
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 UN ZAMBET PENTRU FIECARE... 

 
 PROF. CLUCERESCU CARMEN SIMONA 

 LICEUL TEHNOLOGIC TOMA N. SOCOLESCU, PLOIESTI 
 
 Colaborarea dintre bibliotecă şi membrii cercului de creaţie literară a avut ca finalitate cultivarea 

dragostei şi respectului faţă de Măria Sa, Cartea, faţă de cuvântul scris. Cartea, biblioteca, lectura au 
constituit triada care ne-a unit eforturile, în a ne face singuri cărţi; în multe dintre întâlniri, spaţiul ales 
pentru desfăşurarea activităţilor, biblioteca, a fost locul ideal, iar cărţile, poveştile copilăriei au creat un 
mediu special, propice creaţiilor artistice. Numai muncind şi lucrând, vezi paşii pe care-i parcurge o carte 
pentru a fi gata tipărită; bucuria de a spune - e cartea noastră! - ascunde şi dorinţa elevilor de a le fi 
recunoscută şi lăudată opera, dar le creează, în acelasi timp, o atitudine de respect pentru textul scris. Totul 
a pornit de la sportul pe care-l practică majoritatea elevilor de la clasa a XI-a A, tenisul de masă. În jocul 
de rol „Imaginează-ţi că eşti paletă şi minge”, pe baza brainstorming-ului, elevii actori-creatori au cules un 
material care a îmbrăcat treptat forma unei poezii-dialog între două palete şi o minge. Replicile fiecăruia 
au constituit o pagină de carte, despre conflictul între generaţii, după capsarea paginilor, fiecare a devenit 
un mic autor de carte, intitulată „Paleta de tenis”, având un format asemănător. Aspectul ei, de paletă de 
tenis, se datorează mai multor motive: copiii practicau acest sport, aspect specific universului lor interior, 
mingea este mobilă, trece cu uşurinţă de la o persoană la alta, asemenea ideilor emise. Cartea-broşură a fost 
dăruită, într-un număr de 30 de exemplare, copiilor de la centrul Casa Eva, din Ploieşti, alături de care am 
realizat un proiect de parteneriat, în cadrul căruia, cu ocazia sărbătorilor de iarnă, elevi voluntari din cadrul 
Colegiului Tehnic „Toma N. Socolescu” au prezentat un program artistic variat, iar mai apoi, au citit, cu 
multă dragoste, copiilor poveşti, adaptate vârstei lor, încercând să le ofere un moment deosebit, alinându-
le singurătatea; astfel, îmbinând utilul cu plăcutul, elevii nu numai că şi-au exersat abilităţile de comunicare 
în urma lecturii, dar au reuşit să aducă un strop de bucurie, pe feţele înlăcrimate ale copiilor.  

Piesa de teatru reprezintă o activitate ce presupune relecturarea textului, în vederea identificării 
scenelor, transpunerea fragmentelor, la nivel de grupe, în dialog scris; distribuirea şi învăţarea rolurilor, 
realizarea spectacolului; acesta s-a desfăşurat în Sala de Consiliu a Liceului Tehnologic„Toma N. 
Socolescu”, unde elevii au interpretat scene biblice specifice sărbătorilor de iarnă – Naştera Domnului, 
Irozii, Închinarea magilor. Elevii au fost astfel angrenaţi în acţiuni ce au depăşit sfera strict formativă a 
actului educativ, bucurându-se şi simţind emoţia scenei, în postura unor mici actori. 

 

 
Închinarea magilor – dramatizare 
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COPIL ȘI PĂRINTE - PARTENERI ÎN ACTIVITATEA EDUCATIVĂ 

 
PROF. NICULINA DANIELA BODOCAN 

LICEUL TEORETIC ”MIHAI EMINESCU”, CLUJ-NAPOCA 
 
Numeroase studii  și cercetări asupra impactului caracteristicilor familiale asupra reușitei școlare a 

elevului adolescent scot în evidență importanța implicării părinților în școlaritatea propriului copil. Evoluția 
mediului social, din ce în ce mai competitiv și mai nesigur stigmatizează importanța parcursului școlar și 
suscită o mobilizare a familiei à propos de școlaritate dar și de viața cotidiană a școlarului. 

Activitățile din parteneriatul școală-familie sunt variate, iar decizia părintelui de a participa la 
urmărirea parcursului școlar depinde de modul în care acesta înțelege rolul pe care îl are, de sentimentul de 
competență în raport cu ajutorul pe care i-l poate oferi propriului copil, de oportunități sau de solicitarea de 
participare parentală. Trebuie subliniat și faptul că practicile educative familiale și aspirațiile școlare 
parentale nu sunt identice și pot să aibă efecte diferite asupra reușitei elevului.  

Există totuși numeroase tipuri de activități care pot să fie organízate în parteneriat cu părinții, prin 
care să se întărească relația dintre părinte și școală și mai ales dintre părinte și adolescent. 

Sporturile, ca de altfel toate activitățile parașcolare, permit elevilor să evadeze din canevasul școlar, 
să facă schimb de idei, să își întărească încrederea în ei înșiși, chiar să se integreze mai ușor în viața școlară. 
Ei învață astfel autodisciplina, respectul față de altul, determinarea, și își dezvoltă o stare de bine atât fizică 
cât și psihică. 

Jocurile au și ele un aspect educativ și social. Este vorba de a se instrui amuzîndu-se, de a corela 
învățarea și divertismentul prin intermediul jocului cu un alt copil sau adolescent, sau cu propriul părinte. 
Există jocuri pe diverse tematici pe platforma de învățare Kahoot, unde se pot organiza întreceri sau doar 
pentru amuzament. 

Activitățile artistice și culturale: pictura, sculptura, desenul -  artele plastice rămân fără nicio îndoială 
activitățile extrașcolare cele mai accesibile tuturor copiilor. La fel ca toate activitățile artistice, artele 
plastice dezvoltă incontestabil creativitatea copilului, ascut spiritul de observație și de discernământ, două 
mari calități necesare în dezvoltarea lor intelectuală. Numeroase studii au dovedit că activități artistice 
precum muzica, pictura, sculptura, favorizează rezultatele școlare ale elevilor. Imaginația este motorul de 
dezvoltare al individului și are un rol cheie în procesul de construire a cunoștințelor. Misiunea școlii este 
nu doar aceea de a forma cunoștințe și competențe, dar și de a promova încrederea în sine, de a îndruma 
elevul să participe activ la viața culturală și de a deveni cetățeni responsabili.  

Parteneriatul școală-familie, în contextul actual dar și în această perioadă a anului capătă un nou sens 
și oferă variate oportunități; se pot organiza concerte online cu ocazia sărbătorilor de Crăciun, ateliere de 
creație de ornamente pentru a pregăti cadouri pentru copiii mai puțin favorizați, exerciții de scriere pentru 
conceperea de mesaje și felicitări pentru sărbători, care să fie trimise copiilor din mediile defavorizate. 

Avantajul unor astfel de preocupări, sportive, artistice și culturale, în afară de a facilita integrarea 
școlară a elevului și de a  le întări încrederea în sine este că  oferă posibilitatea de a le  dezvolta talentele, 
aptitudinile, atât ca artiști, animatori cât și de  organizatori de evenimente. Atunci când acestea se realizează 
prin intermediul unor parteneriate cu familiile elevilor, aceștia prmesc siguranța interesului și preocupării 
părinților față de binele lor și de reușita în viitor. 

 
 
 
 
Bibliografie și sitografie 
https://www.qualform.snsh.ro/campanie-online/dezvoltarea-parteneriatului-scoala-familie-si-

efectele-lui-asupra-elevului 
http://www.familyschool.org.au/files/3013/8451/8364/Family-school_partnerships_framework.pdf 
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IMPORTANȚA ACTIVITAȚILOR EDUCATIVE REALIZATE IN 

PARTENERIAT CU PARINȚII 
 

PROF. INV. PREȘC. COJOCARU JANA 
G.P.P. NR. 20 SIBIU  

 
În cadrul activităților extracurriculare desfășurate cu ocazia sărbătorilor de iarnă, am căutat mereu să 

aduc în atenția copiilor tradițiile și obiceiurile locurilor și, îndeosebi, a localității natale. Și unde se găsesc 
mai multe surse de inspirație pentru elevi decât în familie, unde părinții și bunicii sunt cele mai bune izvoare 
și resurse de texte, colinde, urături etc. Aici copiii fac cunoștință cu primele tradiții și obiceiuri, simple dar 
pline de o simbolistică aparte. Ciclul obiceiurilor de iarnă începe în ajunul Crăciunului, atunci când preotul 
satului vestește Nașterea Domnului.  

În ajunul Crăciunului există obiceiul de a merge cu colindul. Colindele sunt cantece tradiționale 
formate din urări de bine și belșug pentru toți cei ce le ascultă. În ziua de Crăciun, colindele revin, de astă 
dată copiii cântând "Steaua". Prin acest colind, ei anunță venirea pe lume a pruncului Iisus Hristos. Sunt 
zone în țară unde tradiția Crăciunului încă se pastrează cu sfințenie și se transmite nealterată, din generație 
în generație. Oamenii de la sate au obiceiuri specifice de la care nu se abat de aceea, în prag de sărbători, 
auzim de tradiții și superstiții de care mulți dintre noi n-au auzit niciodată. 

Tradiții și obiceiuri cu ocazia Crăciunului în România sunt foarte multe, ele diferind însă în funcție 
de zona folclorică. Încă din primii ani de viață, atunci când, totuși, sunt destul de mari pentru a interpreta 
un mic text, micii urători trec pe la casele gospodarilor din sat pentru a le ura, din tot sufletul, un an nou 
plin de belșug și sănătate. Așadar, glasurile limpezi vestesc cu toată puterea de care sunt în stare: ,,Aho, 
aho, copii și frați /Stați puțin și nu mânați /Și cuvântul mi-ascultați...” Urare tradiţională în preajma Anului 
Nou, “Pluguşorul” a păstrat ritualul unei invocări magice cu substrat agrar. El este întotdeauna însoţit de 
strigături, pocnete de bici şi sunete de clopoţei, dar plugul adevărat, tras de boi, a fost înlocuit cu un plug 
miniatural, mai uşor de purtat, sau de buhaiul care imită mugetul boilor. Textul pluguşorului imprimă un 
ritm vioi, urărările sunt vesele şi optimiste. 

Cei mai mari, cu mai multă experință, se organizează în cete pentru a merge cu buhaiul sau capra. 
Acestea necesită o pregătire mai îndelungată și mult mai serioasă. Capra se desfășoară după un scenariu 
amplu, cu multe costume și ritm melodic propriu. Capra sau „brezaia“- acest obicei ţine, de regulă, de la 
Crăciun pana la Anul Nou. Măştile care evocă la Vicleim personaje biblice sunt înlocuite aici de masca 
unui singur animal, al cărui nume variază de la o regiune la alta: cerb în Hunedoara, capră sau turcă în 
Moldova şi Ardeal, borita (de la bour) în Transilvania de sud. În Muntenia şi Oltenia, capra e denumită 
„brezaia“ (din cauza înfăţişării pestriţe a măştii) şi obiceiul se practică mai ales de Anul Nou. Capra se 
alcătuieşte dintr-un lemn scurt, cioplit în formă de cap de capră, care se înveleşte cu hârtie roşie. Peste 
această hârtie se pune o altă hârtie neagră, mărunt tăiată şi încreţită în forma părului. În loc de aceasta se 
poate lipi şi o piele subţire cu păr pe ea. În dreptul ochilor se fac în lemn doua scobituri unde se pun două 
boabe de fasole mari, albe, cu pete negre, peste care se lipeşte hârtia neagră cu încreţituri sau pielea cu păr. 
În loc de urechi, capra are două găvane de lingură. Pe ceafă are patru corniţe, frumos împodobite cu hârtie 
colorată, pe care se află înşirate şiraguri de mărgele. În dosul coarnelor se află o oglindă care răsfrânge 
foarte mândru lumina de pe la casele unde intră capra noaptea. 

 În cele două fălci de sus ale capului, se pune falca de jos, care se mişcă în jurul unui cui care nu se 
vede. Aceasta falcă este îmbrăcată la fel ca şi capul. Sub ceafă este o gaură în care se pune un băţ lung de 
un cot, de care se ţine capra. De partea de dinaintea fălcii de jos se află atârnat un clopoţel, iar de partea de 
dinapoi se află legată o sârmă. Dacă această sârma se lasă slobodă, partea de dinaintea fălcii de jos atârnă 
şi astfel gura caprei se deschide. Dacă s-ar trage scurt de sârmă, gura caprei s-ar închide printr-o 
clămpăneală seacă, de lemn. Fireşte clopoţelul sună. Atât băţul, cât şi sârma sunt acoperite cu un sac de 
formă tronconică, de pânză groasă de sac, care, pentru a sta umflată si a acoperi astfel pe cel ce va ţine 
capra de băţ, va clămpăni-o şi va juca-o, are legate pe dinăuntru nişte cercuri de sârmă sau de lemn. Masca 
este însoţită de o ceată zgomotoasă, cu nelipsiţii lăutari ce acompaniază dansul caprei. Capra saltă şi se 
smuceşte, se roteşte şi se apleacă, clămpănind ritmic din fălcile de lemn. Un spectacol autentic trezeşte în 
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asistenţă fiori de spaimă. Mult atenuat în forma sa citadină actuală, spectacolul se remarcă mai ales prin 
originalitatea costumului şi a coregrafiei. Cercetătorii presupun că dansul caprei, precum şi alte manifestări 
ala măştilor (căiuţii-feciori travestiţi în crai, turca-masca de taur), întâlnite în satele româneşti la vremea 
Crăciunului provin din ceremoniile sacre arhaice închinate morţii şi renaşterii divinităţii. 

Un alt obicei de Anul Nou, care aduce mare bucurie copiilor, este umblatul cu sorcova. Aceştia au o 
crenguţă înmugurită de copac sau o sorcovă confecţionată dintr-un băţ în jurul căruia s-au împletit flori de 
hârtie colorată. Numele de sorcovă are originea în cuvântul bulgar surov (verde fraged), făcând aluzie la 
ramura abia îmbobocită, ruptă odinioară dintr-un arbore. Atingând de mai multe ori persoanele cu sorcova 
sunt făcute urări de bine şi bunăstare celui vizat. Dar și acum nu este vreme de pierdut căci după arat trebuie 
și semănat (sorcova) prin care, încă o dată, oamenilor li se aduc urări de bine, sănătate și belșug. 

Preșcolarilor le-am expus cat mai multe informatii despre toate aceste obiceiuri ale românilor dar am 
observat că ei cunosc foarte bine aceste obiceiuri precum și rânduiala fiecăruia în parte. Primii care îi 
îndrumă în înțelegerea, învățarea și desfășurarea lor sunt părinții care, la rândul lor le-au preluat de la 
înaintași. Involuntar, familia este implicată în organizarea și buna desfășurare a programelor artistice prin 
culegerea textelor și a melodiilor, prin crearea recuzitei și scenariul adecvat. Continuarea lor se regăsește 
în școală fiindcă aceasta servește, prin activitățile sale, la dezvoltarea copiilor care trebuie clădită pe o 
temelie solidă . Și care este această temelie decât trecutul nostru unic și bogat în tradiții. Din păcate, în 
zilele noastre, activitățile extrașcolare se abat de la păstrarea obiceiurilor iar acestea se pierd încet, încet. 
Printre multele îndatoriri pe care cadrele didactice le au în desfățurarea activității, este necesar să se 
strecoare și cea de a susține și continua împreună cu preșcolarii iar mai târziu cu elevii însușirea și 
transmiterea acestor bogății aflate, adânc ascunse în vatra satului dar încă vii în conștiința celor care le-au 
trăit sau creat. Numai prin acestea spiritul și simțirea românească poate să dăinuie peste veacuri viitoare 
așa cum a dăinuit de-a lungul secolelor trecute. 
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PROIECT EXTRACURRICULAR –“CRACIUN DE POVESTE” 

 
PROF. INV. PRESC. COLCER IOANA  

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1 ARAD 
 
PROIECT EXTRACURRICULAR CU FINANTARE DIN RESURSE EXTRABUGETARE 
PERIOADA: DECEMBRIE 2019 
PARTENERI IN DERULAREA PROIECTULUI:  
GRADINITA P.P.1 ARAD 
COLECTIVUL DE PARINTI AI COPIILOR DIN GRUPA MICA “ALBINUTELOR” 
MEMBRI IN ECHIPA DE COORDONARE SI APLICARE A PROIECTULUI: 
PROF.INV. PRESC. COLCER IOANA 
 
I. ARGUMENT: 
 Activităţile extracurriculare îşi au importanţa lor în activitatea educaţională. Din ce în ce mai multe sisteme 

educaţionale le adoptă şi le recunosc meritele în îmbunătăţirea performanţei copiilor .  
 Educaţia extracurrriculară îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii preşcolarilor. În grădiniţa 

contemporană eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte copilul pentru participarea la dezvoltarea de 
sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării personalităţii copiilor. În acest cadru, învăţământul are 
misiunea de a-i forma pe copii sub aspect psihointelectual, fizic şi socioafectiv, pentru o cât mai uşoară integrare 
socială. 

 Complexitatea finalităţilor educaţionale impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele extracurriculare, iar 
parteneriatul educaţional, apare ca o necesitate. 

 Activităţile extracurriculare organizate in grădiniţa au conţinut cultural, artistic, spiritual, ştiinţific, tehnico-
aplicativ, sportiv sau sunt simple activităţi de joc sau de participare la viaţa şi activitatea comunităţii locale. Aceste 
activităţi le oferă destindere, recreere, voie bună, satisfacţiile atmosferei de grup, iar unora dintre ei posibilitatea unei 
afirmări şi recunoaştere a aptitudinilor. Aceste activităţi au caracter ocazional şi iau forme foarte variate: vizionarea 
în grup a unor spectacole la teatrul de păpuşi, serbari, excursii, plimbări, vizite la diferite muzee, etc. 

II . ANALIZA DE NEVOI A ACTIVITATILOR EXTRACURRICULARE  
Puncte tari:  
• Organizarea de activităţi extracurriculare destinate recreerii, cat si a afirmarii si  
recunoasterii aptitudinilor. 
• Interes deosebit din partea unui număr important de prescolari şi cadre didactice pentru derularea de 

activităţi extracurriculare  
• Stabilitatea ofertei extracurriculare, fundamentată pe nevoi identificate pe nivele de varsta ale prescolarilor  
Puncte slabe: • Deficienţe în desfăşurarea anumitor activităţi datorită lipsei resurselor financiare necesare 
• Numarul mare de prescolari inscrisi intr-o grupa 
Oportunităţi: • Susţinere din partea părinţilor, pentru activităţile extracurriculare şi extraşcolare, în 

special cele care implică excursii, plimbari, vizite, serbari 
 Ameninţări: • Limite în asigurarea resurselor financiare necesare organizării şi desfăşurării de 

activităţi extracurriculare  
 III. OBIECTIVE: 
• Atragerea de finanţare extrabugetara, având ca efect cresterea prestigiului institutiei; 
• Asigurarea unor condiţiilor corespunzătoare desfăşurării activitatilor extracurriculare prin atragerea 

si implicarea părinţilor; 
• Participarea copiilor la activităţi educative şi extracurriculare ; 
• Procurarea unor materiale variate si atractive pentru a stimula participarea prescolarilor la activitati 

extracurriculare. 
 IV. PERIOADA DERULARII PROIECTULUI: decembrie 2019 
 V. GRUPUL TINTA: Copiii de la Gradinita P.P. 1 Arad 
 VI. SCOPUL PROIECTULUI: Atragerea de fonduri pentru a realiza o mai buna desfasurare a 

activitatilor extracurriculare, a bazei de materiale destinate serbarilor, sezatorilor,(costume, decoruri, 
echipamente sonorizare)  
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 VII. STRATEGIA PROIECTULUI: 
• Prezentarea si efectuarea unor activitati extracurriculare: atelier de creatie, expozitii cu vanzare a 

decoratiunilor de Craciun, serbarea de Craciun, desfasurate cu prescolarii impreuna cu parintii, pe 
perioada derularii proiectului; 

• Invitarea partenerilor la activitatile desfasurate; 
• Desfasurarea unor activitati la sediul firmei partenere, daca conditiile o permit. 
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PASTRAREA TRADIȚIILOR NAȚIONALE 

 OBIECTIV AL PARTENERIATULUI CU PARINȚII 
 

COMĂNECI TITINA, LICEUL SANITAR ,,ANTIM IVIREANU”,  
RAMNICU VALCEA 

 
 Principalii factori care ajută copilul în desăvârşirea propriei educaţii sunt şcoala şi familia. Funcţia 

educativă a familiei constă în formarea competențelor cheie, adică a priceperilor, deprinderilor de viaţă, 
transmiterea primelor cunoştinţe, sentimente, virtuţi. Rolul familiei este important în dezvoltarea copilului 
din punct de vedere fizic, intelectual, moral şi estetic, acest rol fiind întărit și susținut de școală, care își 
propune ca finalitatea ei să fie formarea capacităţii elevului de a se adapta la realitatea socială. Şcoala alături 
de familie influenţează prin condiţiile concrete în care se desfăşoară procesul de învăţământ, personalitatea 
copilului. 

Parteneriatul constituie o formă de colaborare şi cooperare între instituţii şi persoane care urmăresc 
realizarea aceluiaşi scop, o încercare de sincronizare şi armonizare a cerinţelor mai multor factori educativi 
în vederea realizării unor interese comune. 

Parteneriatul educaţional este unul dintre cuvintele cheie ale pedagogiei contemporane. El este nu 
numai un concept, ci şi o atitudine în câmpul educaţiei. 

Cadrele didactice folosesc diferite practici şi programe pentru a încuraja familia şi a obţine sprijinul 
comunităţii în procesul de învăţare a elevilor, având în vedere că părinţii sunt persoanele cheie în 
planificarea, organizarea, implementarea şi evaluarea acestora: dezvoltarea abilităţilor parentale, accentul 
pe comunicare, voluntariatul, implicarea comunităţii. 

 Educarea elevului se situează în egală măsură, în familie şi şcoală. Meritul familiei îl reprezintă 
formarea temeliei individualităţii copilului,încă de la vârstă fragedă.Mediul familial oferă primele ocazii de 
stabilire a unor relaţii sociale, de comunicare afectivă şi verbală.Climatul familial îşi pune amprenta pe 
personalitatea sa.Odată cu intrarea copilului în şcoală, funcţiile educative ale familiei nu încetează, ci se 
amplifică, în sprijinirea rolului de elev. Profesorii trebuie să colaboreze cu familia, să facă în aşa fel încât 
să-l facă un aliat şi să se sprijine reciproc în munca de educaţie.Alături de şcoală, familia exercită cea mai 
mare influenţă asupra copilului, iar scopul acţiunilor lor trebuie să fie unitar. Familia, prin condiţiile oferite, 
prin înţelegerea corectă a manifestărilor copiilor, prin contribuţia în lărgirea orizontului de cunoaștere al 
acestora şi prin oferirea unor modele pozitive de convieţuire socială contribuie la păşirea corectă a tânărului 
în viaţă. 

 Familia trebuie să se preocupe de asigurarea unui trai decent, să apere copilul de pericole, să le ofere 
condiţii de odihnă şi învăţătură, să se îngrijească de starea lor de sănătate, să le formeze deprinderi de igienă, 
să le dezvolte gustul lecturii. Copii îşi formează deprinderi de comportament civilizat tot în famile: respect, 
politeţe, cinste, decenţă. Părinţii reprezintă un exemplu pentru copil, tot ei trebuie să-l îndrume să fie 
sociabil, bun coleg şi prieten. Familia realizează contactul cu frumuseţile naturii şi se preocupă de cultura 
estetică. Copilul are nevoie să fie ajutat, apărat, călăuzit, să se simtă important pentru cei din jurul său. Într-
o familie care îi asigură un echilibru, copilul se dezvoltă armonios, face eforturi de a învăţa pentru a răsplăti 
pe părinţii. Părinţii trebuie să le organizeze timpul astfel încât să îmbine orele de pregătire a lecţiilor cu ore 
de odihnă şi joacă. Trebuie să îmbine exigenţa cu indulgența. 

 Părinţii trebuie să-şi facă timp pentru a petrece timp de calitate cu copilul, să facă drumeţii, excursii 
pentru al apropia de beneficiile naturii, să pregătească împreună o prăjitură, să-l antreneze în aranjarea unei 
mese festive, în alegerea cadourilor pentru diferite evenimente.  

 Activitățile desfășurate în parteneriatul educațional dintre școală și familie în preajma sărbătorilor de 
iarnă au un impact deosebit asupra celor trei participanți: școală-elev-familie.  

 Tradițiile și obiceiurile specifice din această perioadă a anului oferă oportunitatea dezvoltării 
încrederii elevilor în propria valoare prin implicarea lor în demersuri care solicită capacitatea lor de 
investigare, de angajare într-un act artistic, de înțelegere a propriei identități. Prin participarea lor la 
descoperirea și păstrarea în actualitate a tradițiilor strămoșești elevii devin conștienți de valoarea zestrei 
culturale românești la nivel european și mondial. 
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 De asemenea, păstrarea tradițiilor specifice regiunii din care fac parte, a obiectelor vestimentare, a 
repertoriului de colinde, transmiterea lor spre noi generații, reprezintă unul dintre cele mai frumoase, mai 
nobile și mai valoroase acte de educație la care participă atât familia, școala și, mai ales, copiii. 

 Serbările școlare organizate cu prilejul sărbătorilor de iarnă implică activizarea parteneriatului dintre 
școală și familie, făcându-i părtași pe părinți la cercetarea sau readucerea în actualitate a unor vechi 
obiceiuri și practici, pe care aceștia le-au cunoscut de la părinții sau bunicii lor, pe care, prin copiii lor le 
pot afla și transmite comunității, generațiilor viitoare,  

 Portul popular autentic, atât cât mai este posibil, este pus în valoare în serile de colind sau în serbările 
școlare organizate, contribuind la crearea unei atmosfere de ancestral, de unicitate și magie culturală. Copiii, 
îmbrăcați în veșmintele specifice zonei de proveniență a părinților sau a bunicilor, impresionează publicul, 
iar vocile lor cristaline, proaspete și încrezătoare trezesc în inimile tuturor sentimente de mândrie și de 
admirație față de dorința de păstrare a patrimoniului cultural național. 

 Aceste manifestări trezesc în elevi nevoia formării atitudinilor de conservare a valorilor naționale, 
de păstrare și promovare a propriei identități culturale, iar școala și familia sunt cei doi factori educaționali 
care, împreună, îi călăuzesc și îi susțin pe copii în dorința de afirmare și de valorizare a experienței și 
potențialului personal. Acesta este cadrul prielnic prin care mediul familial, indiferent de nivelul său, devine 
valoros și important în activitatea școlară. Interacțiunile cu alți copii, cu membrii comunității în fața cărora 
se desfășoară serbările, sunt importante pentru dezvoltarea cognitivă și socio-emoțională a copiilor. 

 Reactualizarea și animarea tradițiilor și obiceiurilor specifice anotimpului iarna oferă, totodată, 
posibilitatea de fi reluate, continuate, diseminate și în afara școlii, în comunitate. Fiecare elev va fi mulțumit 
să facă parte din grupurile de colindători care duc din casă în casă urările de belșug, de sănătate și de pătrare 
a credinței sau să fie alături de părinți, de bunici, în momentele în care aceste obiceiuri sunt practicate sau 
împărtășite în familie și își vor dori să le păstreze. 

 Situația actuală a impus o nouă abordare asupra desfășurării actului învățării și un nou mediu 
educațional – mediul on line. Deși poate părea o experiență dificilă, acesta poate fi ofertant, în cazul în care 
elevii sunt orientați spre folosirea ca resursă a propriei educații. 

 Alături de familie copiii decorează casa, bradul, masa festivă, confecționând ornamente pe care le-
au învățat la școală sau din mediul on line. Întâlnirile cu aparținătorii, cu prietenii pot deveni mai accesibile 
cu ajutorul tehnologiei, achiziția de informații referitoare la obiceiuri și tradiții poate deveni mai eficientă, 
mai cuprinzătoare, mai variată. 

 Faptul că se petrece mai mult timp în casă, cu familia, oferă un bun prilej de amintire, de repetare a 
vechilor colinde, de împărtășire a întâmplărilor și experiențelor cu privire la aceste evenimente. 

 Așadar, comunicarea, colaborarea și implicarea școlii și a familiei în educație asigură transferul de 
valori necesar formării peronalității și edentității unice a fiecărui copil, ca membru component al 
comunității.  

 
 Noaptea asta-i de colindă Uite ceata, trece strada, 
 Toată-i numai mângâiere, Sprintenă peste podeț 
 La bunici e plin în tindă Și se-nalță cât ograda 
 De colaci, de nuci, de mere... Cântec lin și hoinăreț... 
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IMPORTANȚA ACTIVITAȚILOR EDUCATIVE 

 IN PARTENERIAT CU PARINȚII 
 

PROF. INV. PREȘC. COMIZA SIMONA MARIA 
 

Educația este un proces foarte lung care începe în familie și se continuă apoi în grădiniță, respectiv, 
școală și este nevoie de ambele părți pentru a obține o dezvoltare completă, educațională și personală. Prin 
implicarea părinților în activitățile școlare și extrașcolare se descoperă noi modalități de educare a copiilor 
bazate pe colaborare și comunicare. Cei doi factori au un scop comun și anume educarea și formarea 
copilului pentru viață. 

Grădinița reprezintă instituția unde se realizează educația formală a preșcolarilor, un mediu creativ în 
care se pun bazele educației copilului. Ea este locul în care preșcolarul învață lucruri noi, învață să 
comunice, să socializeze, să se comporte politicos, să fie independent, își dezvoltă abilitățile motorii. Ea 
constituie cu certitudine un factor decisiv pentru formarea unui om, pentru dezvoltarea fizică și psihică 
armonioasă acestuia, apt să contribuie la dezvoltarea societății. Un rol la fel de important în educația 
copilului îl exercită familia cu o influență deosebit de adâncă. Educația trebuie să se manifeste permanent 
ca o acţiune coerentă, unitară și consecventă a grădiniței şi familiei deopotrivă. Parteneriatul grădiniţa – 
familie are o importanță deosebită în dezvoltarea fizică și psihică a preșcolarilor, în educația lor. Acesta se 
impune a fi realizat încă de la vârsta preşcolară, întrucât avantajele sunt divese şi constructive în egală 
măsură pentru părinţi şi preşcolari cât şi pentru cadrele didactice. Familia, respectiv părinţii, trebuie să 
cunoască mediul în care copii lor învaţă, acţionează, interacționează, se joacă cât şi comportamentul 
acestora, pentru a se putea înlătura eventualele probleme care pot apărea. Cu cât cunosc mai bine activitatea 
desfășurată în grădiniță de copiii lor, cu atât și siguranța că preșcolarii au parte de cea mai bună educație 
survine încă de la început. 

Modalitățile de colaborare între grădiniță-familie sunt multiple iar disponibilitatea celor din urmă 
trebuie a fi stimulată. Părinţii pot fi atraşi alături de grădiniță prin forme variate de activităţi extraşcolare, 
determinându-i astfel să adere la ideea de colaborare activă, acceptând rolul de factor răspunzător în 
devenirea propriului copil. Deși părinții consideră că ei știu ceea ce este bine, pentru că ei aleg, caută și se 
interesează despre diferite opțiuni, dar acceptul copilului lor este cel care îi ajută să se implice și să obțină 
ceva din ceea ce ei își propun. Părinții pot veni chiar cu idei de realizare a unor activităţi extraşcolare: 
excursii, concursuri, programe artistice care fac mai vizibile manifestările precolarilor, precum și rezultatul 
muncii lor. Aceste activităţi extraşcolare au un impact mare în rândul părinţilor, care experimentează astfel 
relaţii inedite cu copiii lor, fapt care îi poate determina să-şi schimbe radical, în mod pozitiv, atitudinea faţă 
de grădiniță. 

Activităţile derulate împreună cu părinții, îmbunătățesc considerabil legătura dintre grădiniță și 
familie, părinţii simţindu-se utili, prezentând în acest fel un interes mai mare pentru grădiniță. Activităţile 
extraşcolare, sunt atractive la orice vârstă. Ele produc bucurie, stârnesc interes, facilitează acumularea de 
cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. 

Preșcolarilor li se dezvoltă spiritul operational, practic, manualitatea, dând oportunitatea fiecăruia să 
se afirme conform naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun de 
bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi. Profesorul are posibilitatea, prin acest tip de activitate, 
să-şi cunoască mai bine preșcolarii, să le influenţeze dezvoltarea, să-i dirijeze să realizeze mai uşor şi mai 
frumos obiectivul principal – pregătirea copilului pentru viaţă. Realizarea acestor obiective depinde în 
primul rând de profesor, de talentul său, de dragostea sa pentru copii, de abordare a temelor, de modul 
creator, prin punerea în valoare a posibilităţilor şi resurselor de care dispune grupa de preșcolari avută sub 
îndrumare.  

Noi, cadrele didactice, trebuie să promovăm o cultură participativă și părinții să colaboreze pentru a 
favoriza preșcolarul, acesta fiind principalul protagonist al procesului educațional. 
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE  

ÎN PARTENERIAT CU FAMILIA 
 

PROF. COMORAȘU AURA 
ȘCOALA GIMNAZIALǍ SASCUT, SASCUT, BACǍU 

 
 Termenul parteneriat este „definit ca asocierea a doi sau mai mulţi parteneri, iar în literatura de 

specialitate, parteneriatul reprezintă modalitatea, formală sau informală, prin care două sau mai multe părţi 
decid să acţioneze împreună pentru atingerea unui scop comun.” 

Prin încheierea parteneriatelor cu părinţii, aceştia sunt încurajaţi să ia parte la planificarea şi derularea 
programelor educative pentru copii, ceea ce implică o responsabilizare şi o eficienţă sporită. Astfel, părinţii 
au posibilitatea să-şi cunoască mai bine copiii, modul lor de manifestare în viaţa de grup, pot înţelege mai 
bine rolul lor educativ. Printre obiectivele principale ale colaborării dintre instituţiile educative şi familie 
putem aminti: înlăturarea factorilor perturbatori în cadrul comunicării grădiniţă - şcoală –familie; creşterea 
gradului de implicare a părinţilor în toate activităţile şcolare şi extraşcolare; schimbarea mentalităţii 
neadecvate a unor părinţi faţă de grădiniţă / şcoală; cunoaşterea de către părinţi a posibilităţilor şi nevoilor 
psiho-fizice ale copiilor; învăţarea unor deprinderi şi tehnici de muncă intelectulală sub formă de activităţi 
comune elevi – părinţi – cadre didactice.  

Majoritatea părinţilor au nevoie de informaţii de bază referitoare la copiii lor. Ei vor să fie informaţi 
despre scopul de bază al programului educativ la care participă copiii lor şi doresc să fie implicaţi în luarea 
deciziilor. Părinţii vor să fie la curent cu progresele copilului. Pentru realizarea parteneriatului cu părinţii 
este esenţial ca: părinţii să fie priviţi ca participanţi activi, care pot aduce o contribuţie reală şi valoroasă la 
educarea copiilor lor; să se recunoască şi să se valorifice informaţiile date de părinţi referitor la copii; 
părinţii să ia parte la adoptarea deciziilor referitoare la copiii lor; responsabilitatea să fie împărţită între 
părinţi si educatoare; părinţii să facă parte din comitetele de părinţi; să ajute la continuarea programului 
educativ acasa; să urmarească în mod regulat progresul copiilor lor; să ia parte, să sprijine activităţile 
extraşcolare organizate împreuna cu educatoare. Datorită diferenţelor de scopuri, resurse, pregătire, valori, 
nevoilor diferite, percepţii, atitudini, de foarte multe ori exista posibilitatea apariţiei unor conflicte între 
părinţi şi educatoare ce pot fi determinate de: o slaba colaborare; lipsa de informaţii; intoleranţa la stilul de 
viaţă al celuilalt, la opiniile sau chiar la prezenţa fizică; neacceptarea unor diferenţe de pregătire, condiţii 
sociale, morale, religie, nationalitate…; lipsa unor preocupări în sensul construirii relaţiilor de colaborare; 
numărul limitat al întâlnirilor dintre educatoare şi părinti; neclaritate în rolurile fiecăruia şi în 
responsabilităţile ce le revin; disponibilitatea redusă a părinţilor de a participa la activităţi ; gradul scăzut 
de interes al unor părinţi faţă de educaţie şi evoluţia copilului.  

După părerea mea, cultivarea unor relaţii de parteneriat efectiv între grădiniţă şi familie, în sprijinul 
educaţiei şi creşterii copilului constituie cheia succesului viitor în adaptarea şi integrarea şcolară. Relaţiile 
de colaborare dintre părinţi şi unitatea de învăţământ pe care o frecventează copilul lor constituie primul 
pas către o educaţie deschisă, flexibilă şi dinamică a personalităţii copilului. Procesul de colaborare cu 
părinţii asigură atingerea scopului educaţional, şi anume de a obţine dezvoltarea globală a copilului.  

O educaţie adevărată şi reală se fundamentează în familie şi se continuă în grădiniţă şi şcoală. Pe de 
altă parte, tot ceea ce copilul învaţă în grădiniţă pierde din importanţă şi eficienţă în condiţiile în care părinţii 
nu întăresc şi nu valorifică programul educativ desfăşurat în cadrul grădiniţei. Toate aceste motivaţii conduc 
la necesitatea realizării parteneriatelor reale dintre familie şi grădiniţă, în care spre beneficiul copiilor, 
implicarea familiei în viaţa grădiniţei să fie una concretă, activă şi de durată, aşa încât membrii acestora să 
devină parteneri reali în educaţia copiilor lor. 

 Educaţia extraşcolară permite de asemenea implicarea directă a preşcolarilor în activităţi. Teme 
precum: “Bun rămas, grădiniţă dragă! ”, “Crăciunul în inimile noastre”, “Martie - Mărţişor”, “1 
Decembrie”, “Şezătoare la muzeu” sunt foarte cunoscute și foarte îndrăgite de elevi și părinți, deoarece îi 
provoacă să se implice afectiv şi efectiv în realizarea sarcinilor, în căutarea şi sortarea materialelor necesare, 
în culegerea de informaţii şi curiozităţi referitoare la tema aleasă. 
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 Am considerat că implicând părinții în activități școlare și extrașcolare, acestea vor fi mai atractive 
pentru elevi, iar părinții vor fi mai implicați și mai conștienți de actul didactic, de importanța școlii în viața 
copilului, realizând, astfel progres în activitatea didactică. 

În urma derulării parteneriatului școală-familie am constatat un progres în ceea ce priveşte antrenarea 
elevilor într-un număr cât mai mare de activităţi extraşcolare şi în domenii diverse, iar în alegerea 
strategiilor de abordare am avut în vedere compararea obiectivelor din taxonomiile cognitive, afective şi 
psihomotrice, cu tipurile de inteligenţă sau cu diverse metode şi tehnici. În asemenea situaţii, măiestria 
profesorului trebuie susţinută de diagnoza psihologică, fiind necesară în acelaşi timp şi o colaborare directă, 
permanentă între profesor, părinte şi copil. 

Cântecul, dansul, recitarea de poezii sau interpretarea unor piese de teatru reprezintă câteva dintre 
formele de manifestare prin care copilul îşi satisface nevoia de afirmare de joc, căpătând încredere în 
propriul potenţial artistic şi cognitiv. De aceea o sărbătoare şcolară reprezintă un mijloc eficient de educare, 
de influenţare formativă a copiilor, de sudare a colectivului, de asigurare a unor contexte educaţionale în 
care relaţionările se produc în condiţii inedite, de încurajare a talentului, de dezvoltare a aptitudinilor şi de 
stimulare a copiilor timizi sau mai puţin talentaţi. Este foarte indicat ca pe parcursul serbării să iniţiem 
momente interactive părinţi-copii :jocuri, scenete, recitare, dansuri populare, cântece pe care părinţii fie le 
cunosc, fie le învaţă împreună cu copiii. Toate acestea contribuie la sudarea relaţiilor dintre copii şi părinţi, 
atmosfera să fie mai caldă, de sărbătoare a tuturor vârstelor. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE 

 ÎN PARTENERIAT CU PĂRINȚII 
 

BIBLIOTECAR CONSTANTIN ELENA 
LICEUL TEORETIC PAUL GEORGESCU ȚANDAREI 

 
 ,,Copilul se naște curios de lume și nerăbdător de a se orienta în ea. Literatura îi satisface această 

pornire, îl incită.” ( George Călinescu ) 
 
 Educația copiilor este un proces ce se împarte între părinți și școală, având ca obiectiv primordial 

formarea integrală a copiilor. Pentru aceasta este esențială comunicarea familiei cu școala. Când acestea 
lucrează împreună ca parteneri, singurii beneficiari sunt copiii. 

 Implicarea și participarea părinților în activitățile educative ale copiilor conduce la o mai bună 
interacțiune între școală și familie, și îi oferă copilului încredere în sine, îl învață să aibă responsabilități 
școlare și familiare. Activitățile educative în parteneriat cu părinții se pot realiza în diferite moduri: 
participarea părinților la activități demonstrative, prezentarea unor referate în fața părinților cu anumite 
prilejuri, organizarea unor expoziții cu lucrări ale copiilor, participarea părinților alături de copii la activități 
de voluntariat, la serbări cu diferite ocazii, la diverse ateliere de lucru, organizate la bibliotecă. 

   
 În acest sens, am organizat la bibliotecă activități la care părinții au fost atât parteneri, cât și 

spectatori: cu ocazia zilei cărții și a bibliotecarilor am desfășurat o amplă acțiune de donație de carte pentru 
completarea fondului de carte al bibliotecii, programe artistice cu diferite ocazii ,,E vremea colindelor”, 
,,Mama mea zâmbește”, ,,La mulți ani, copile!”. Am organizat ateliere de lucru la care au participat și 
părinți, iar lucrări artistico-plastice și obiectele decorative cu tematică specifică realizate, au fost organizate 
în diverse expoziții.  

   
 Strânsa colaborare dintre părinți și școală în activitățile organizate la bibliotecă, dezvoltă copiilor 

dragostea pentru ,,citit”, formează o atitudine de responsabilitate și de respect față de carte, crește interesul 
pentru lectură și/sau după imagini/audiții, în rândul ambelor categorii de vârstă, mai ales că, în ultimii ani 
asistăm la o scădere a interesului față de lectură, atât în rândul copiilor, cât și în rândul adulților, televizorul, 
telefonul, calculatorul, jocurile video, contribuind substanțial la diminuarea interesului pentru carte.  

 Un parteneriat între școală și familie este o relație de implicare a ambelor părți, este bucuria și 
tristețea, este succesul și eșecul, este zbaterea și rezultatul din care unicul beneficiar este copilul, pe care 
trebuie să-l înțelegem, ca apoi să se înțeleagă pe sine și lumea în care trăiește.  
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Implicarea părinților în activitățile desfășurate în școală îmbunătățește considerabil performanțele 
școlare ale copiilor, îi învață să stabilească relații interumane bazate pe încredere și respect.Cu cât părintele 
se implică mai mult, cu atât șansa de succes școlar a copilului este mai mare. 
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PĂRINȚII ȘI ȘCOALA: RELAȚII ÎN FORMARE 

 

PROFESOR CONSTANTIN LENUȚA 

C.Ș.E.I. MARIA MONTESSORI, CONSTANȚA 
 

Școala regretă adesea lipsa de participare a majorității părinților la viața școlară. Mulți părinți au 

dificultăți în conceperea modului în care ar putea fi mai prezenți în viața școlară a copilului lor, în afara 

ședințelor, serbărilor. Constrângerile profesionale moderne, dificultățile legate de custodie, legate de 

dispersia geografică a familiilor împiedică implicarea activă în activitatea copilului dar și neimplicarea 

profesorilor în a găsi modalități atractive de a- l face pe părinte să vină către școală. 

Încrederea în școală și profesorii săi este necesară pentru a lăsa copilul în școală, în siguranță. Este 

esențial ca munca școlară și noile competențe dobândite să traverseze zidurile școlii și să aibă sens și valoare 

la domiciliu. Toate acestea impun profesorilor și părinților să comunice. 

Iată câteva idei de a crea un parteneriat activ școală- părinți: 

1.O seară de prezentare a școlii. Având în vederea lipsa timpului fizic al părinților pe timpul zilei, o 

seară de relaxare având copii aproape poate fi un moment prielnic de prezentare a școlii, informații despre 

consiliul școlar, e.tc. 

2. ”Înapoi la școală ”. Invitația părinților dar și a profesorilor de participa, aducând fiecare aperitive, 

dulciuri, într-un cadru mai puțin formal, aceasta constituind un prilej optim de a stabili legături informale. 

3. ”Un alt loc, o altă dată”. Uneori părinții nu pot participa la întâlniri, deoarece nu pot lipsi de la 

programul de lucru și atunci se poate ca aceste întâlniri suplimentare să aibă loc pe un program diferit și de 

ce nu într-un alt loc, dacă este necesar. 

4. Coordonatele părinților. Este importantă existența unui panou unde se pot face schimb de informații 

între profesorii de la clasă și părinții care își aduc copii la școală. 

5. ”Aduceți un prieten!”. O altă propunere este ca membrii consiliului să invite un nou părinte la 

fiecare ședință de consiliu. Acest gest de întâmpinare poate crește considerabil participarea părinților la 

întâlniri. Se poate invita un părinte care au participat deja la viața școlii, chiar ocazional. 

6. Ateliere de instruire pentru părinți sau școala părinților. Părinții sunt adesea fericiți să primească 

informații relevante cu privire la diverse subiecte legate de rolul lor parental și de școlarizarea copiilor. 

Subiectele nu lipsesc .. 

7. ”O zi de vacanță în școală”. Invitarea părinților înainte de începerea anului școlar de a petrece, 

alături de copilul său ce va intra în clasa pregătitoare, să-și petreacă în o zi în viitoarea clasă. Acest lucru 

permite copilului, dar și părinților, să aibă o reprezentare autentică a unei zile școlare. 
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IMPORTANȚA JOCULUI LIBER 

 
 PROF. CONȚESCU CORINA  

LICEUL TEHNOLOGIC „CLISURA DUNARII” MOLDOVA NOUA 
 
De ce jocul liber este atât de important pentru dezvoltarea copiilor noștri?Este foarte important să lași 

timp copiilor pentru a se juca.Jucându-se, ei construiesc şi se dezvoltă.Jocul este o modalitate naturală de a 
învăța.Pauline Kergomard, profesoară și fondatoarea grădinițelor din Franța spune că „jocul este lucrul 
copilului, este meseria sa, este viața sa”. 

Jocul reprezintă un aspect crucial al dezvoltării psihice, intelectuale și sociale a copilului. Ca atare, 
jocul este înscris în Convenția Internațională a Drepturilor Copiilor (CIDE). Prin joc, copilul descoperă 
lumea, o testează și și-o potrivește.Astfel, jocul trebuie să fie considerat ca activitatea cea mai serioasă a 
copiilor. 

După psihologul Jean-Luc-Aubert, specialist al copilului și al familiei„jocul este mijlocul de învățare 
cel mai performant.Este primul fabricant al materialelor de inteligență.Jocul multiplică și stabilizează 
schemele neuronale de care copilul va avea ulterior nevoie pentru sarcinile școlare sau intelectuale”. 

Jocul este baza pregătirii copilului pentru lumea de mâine. Ceea ce copilul învață jucându-se, este 
învațat într-o manieră mai durabilă.După psihologi, jocul la copii este capital pentru afirmarea de sine căci 
este un mijloc de structurare a personalității, de învățare a vieții, de descoperire a altora, dar de-asemenea 
un mijloc de a-și construi facultățile de imaginație și logică. 

După Dr. Patrice Huerre, psihiatru și specialist al copilului și adolescentului „lumea de mâine va 
necesita din ce în ce mai mult capacități de adaptare la datele care se schimbă rapid, o curiozitate cu privire 
la necunoscutșii întrebări noi pe care nicio învățare preformatată nu i-o va permite. Aceste calități 
indispensabile sunt în mod particular dezvoltate prin jocurile care fac apel la creativitate și la imaginație. 

Beneficiile jocului sunt numeroase. El permite copilului să-și dezvolte abilitatea socială. Jocul trebuie 
să facă parte integrantă din educația tuturor copiilor.Este vorba despre o activitate spontană, voluntară, 
plăcută și amuzantă care procură multiple beneficii. 

Un proverb francez spune că „un copil care nu știe să se joace, va deveni un adult care nu știe să 
gândească”. Jocul este, înainte de toate, educativ. Prin joc, copilul învață o enormitate de lucruri. Jocul ajută 
copiii să-și dezvolte capacitățile și competențele care vor fi mai târziu baza învățării matematicii, a lecturii 
și scrierii. Un copil care „s-a jucat bine” va putea progresa spre activități de învățare mai complexe. Ceea 
ce învață jucându-se, este învațat într-o manieră mai durabilă. 

Jocul aduce beneficii sociale. El este o ocazie de a socializa cu copiii de aceeași vârstă, dar și de vârste 
diferite. Jocul permite să înveți,să înțelegi, să comunici, să interacționezi și să comunici cu alții. El 
contribuie la țesutul și menținerea relațiilor sănătoase.Este dovedit că jocul liber oferă posibilitatea de a 
ameliora aptitudinile sociale. Altfel spus, copilul testează și îsi ameliorează tehnicile de rezolvare a 
problemelor, inteligența emoțională și empatia. El devine conștient de sine și se deschide spre compromis 
și cooperare. 

Și nu în ultimul rând, jocul este cognitiv. El încurajează copiii să învețe. 
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NECESITATEA PARTENERIATULUI ÎNTRE GRĂDINIŢĂ ŞI FAMILIE 

 
PROF. INV. PRESCOLAR: CORCODEL MARIA 

GRADINITA „CONSTANTIN LAZAR” NEGREA, JUD. GALATI 
 
 Familia şi grădiniţa au un interes comun: educaţia copilului şi pregătirea lui pentru integrarea cu 

succes în viaţa socială şi mai târziu în şcoală. Rolul familiei nu se poate limita doar la asigurarea condiţiilor 
de viaţă pentru copil, la supravegherea lui ci trebuie văzut ca factor principal în educaţia şi socializarea 
copilului ca un continuator al cerinţelor impuse de practica educaţională. Pentru reuşita actului educaţional, 
munca depusă de educatore trebuie continuată, susţinută şi întărită de familie. Educatoarea trebuie să 
asigure o permanentă colaborare între grădiniţă şi familie, să-i convingă pe părinţi să-şi păstreze unitatea 
de cerinţe adresate preşcolarilor cu cele ale grădiniţei. 

 Relaţia grădiniţă-familie nu se poate constitui fără asigurarea unei condiţii de bază, fundamentală: 
cunoaşterea familiei de către educatoare, a caracteristicilor şi a potenţialului ei educativ. Grădiniţa nu poate 
face minuni, iar educaţia dată în această instituţie nu va avea rezultate bune, dacă nu se va sprijini şi nu va 
colabora cu familiile copiilor.  

 Grădiniţa, fiind puntea de legătură cu familia, are şi menirea de a asigura părinţilor asistenţă de 
specialitate, informându-i asupra etapelor de evoluţie a copiilor şi venind în sprijinul celor ce întâmpină 
dificultăţi în înţelegerea rolului de părinţi şi îndeplinirea cu succes a educării copiilor. Cele mai frecvente 
ocazii pe care le are educatoarea de a comunica cu părinţii sunt: când părinţii aduc copiii la grădiniţă; la 
sfârşitul programului, când părinţii îşi iau copiii de la grădiniţă; cu prilejul diferitelor evenimente festive ce 
se organizează la nivelul grădiniţei: sărbători diverse, festivităţi de început de ciclu ori la sfîrşit de ciclu 
preşcolar, vizite la domiciliu, lectorate cu părinţii, consultaţii pedagogice. 

 Parteneriatul grădiniţă-familie are o importanţă deosebită în dezvoltarea fizică şi psihică a 
preşcolarilor, în educaţia lor. Părinţii trebuie să cunoască mediul în care copiii învaţă, acţionează, 
interacţionează, se joacă cât şi comportamentul acestora, pentru a se putea înlătura eventualele probleme 
care vor apărea. Cu cât cunosc mai bine activitatea desfăşurată în grădiniţă de copii lor cu atât şi siguranţa 
că preşcolarii au parte de cea mai bună educaţie survine încă de la început. 

 Parteneriatul este un deziderat major şi trebuie să se realizeze. Problemele pe care le implică acest 
domeniu sunt multiple. Copiii care vin în grădiniţă pot avea dificultăţi de adaptare, atât în sensul socializării, 
cat şi din punct de vedere intelectual, estetic, fizic. Cauzele acestora se pot identifica de către educatoare, 
împreună cu părinţii. Atât părinţii copiilor cu dificultăţi, cât şi ai celor cu dezvoltare firească, este bine să 
fie consultaţi pentru a se stabili programe educative, în care să se implice şi familia. Parteneriatul dintre 
grădiniţă şi familie cunoaşte numeroase forme în care activitatea propusă conduce la creşterea şi educarea 
copilului prin armonizarea celor doi factori educativi: şedinţe cu părinţii – în care sunt prezentate 
principalele aspecte ale activităţii grădiniţei; mese rotunde; propaganda vizuală – afişarea diverselor 
materiale pe teme de educaţie, în special materiale ce arată activitatea copiilor; vizitarea grădiniţei de către 
părinţi; participarea la activităţi, plimbări, excursii, alături de copiii lor, serbări. 

 Prin implicarea părinţilor în activităţile din grădiniţă se descoperă noi modalităţi de educare a copiilor 
bazate pe colaborare şi comunicare. Cei doi factori au un scop comun şi anume educarea şi formarea 
copilului pentru viaţă. 

 
 
 
 
 
Bibliografie: 
*Bunescu, Gheorghe, Educaţia Părinţilor. Strategii în programe, E.D.P., Bucureşti, 1997. 
*Vrasmas, E., Consilierea şi educaţia părinţilor, Ed. Aramis, Bucureşti, 2002. 

365



 
 PARTENERIATUL ȘCOALA-PARINȚI – UN PILON IMPORTANT IN 

DEZVOLTAREA COPILULUI 
 

 ALINA MILOSTEANU - 
 ȘCOALA GIMNAZIALA SANMIHAIU ROMAN, JUD. TIMIȘ  

MARIANA CORDOS –  
COLEGIUL TEHNIC“EMANUIL UNGUREANU” TIMIȘOARA 

 
 
 Experiența ne spune că activitățile educative realizate în parteneriat cu părintii au o mare importanță 

în procesul educativ. Pentru a duce la bun sfârșit educația copilului este necesar să existe o comunicare 
constantă și acțiuni ale familiei cu școala încă de la o varstă fragedă pentru o dezvoltare intelectuală, 
emoțională și socială a acestuia, în cele mai bune condiții. 

Colaborarea familiei cu instituțiile educative (grădinița/școala) dezvoltă copiilor impresia de unitate. 
Participarea activă a părinților în viața școlară a copiilor dezvoltă autostima copiilor, un randament școlar 
mai bun, relații și atitudini pozitive ale participanților. 

Aceste activităti apropie cei trei participanți la acest proces (elevi, dascali, parinti) și ajută la 
descoperirea reciprocă. Serbările, prezentările, concursurile și jocurile, diferitele acțiuni reușesc să unească 
participanții, să se descopere reciproc, să își descopere abilități și calități, să conștientizeze importanța 
timpului petrecut împreună. 

In ultimii ani s-a observat importanța acestor activități și școala va trebui să pună accent și să dezvolte 
paleta acestor tipuri de acțiuni. 

Părinții au așteptări mari, uneori prea mari, de la școală și nu iau nici o decizie pentru dezvoltarea 
unei relații mai strânse cu proprii copii. Școala pentru ei este responsabilă de educația copiilor. Este o 
atitudine generala in societatea moderna si, in special, in societatea romaneasca.  

Trebuie să existe o relație de încredere și ajutor între părinți și profesori. Această relație devine astăzi 
sprijinul pentru reușita pozitivă a dezvoltării educaționale și personale a elevilor si s-a demonstrat că, în 
absența acestei cooperări, vor exista numeroase limitări si copilul va avea probleme în evoluția lui școlară 
. Însa, dacă există această cooperare adecvată, elevul va evolua în mod satisfăcător și vor fi multe avantaje 
care vor fi toate in folosul copilului. 

Atunci când vorbim despre participarea la școală nu ne referim doar la ședințe și întalnirile cu 
dirigintele sau un cadru didactic, ci la participarea la activitățile propuse de școală.  

În acest context sunt binevenite parteneriatele între cele două părți și astfel este menţinută unitatea de 
cerinţe în educaţia copilului, legătura reală între şcoală şi familie ca parteneri egali în educaţia copilului. 
Scopul acestor parteneriate este implicarea şi participarea reală a părinţilor în activităţile la clasă şi la cele 
extracurriculare.  

Numărul mare de contacte școală-familie nu asigură neapărat rezultate fructuoase dar, pentru cadrul 
didactic este un mod de manifestare și de perfecționare a calităților sale manageriale, o posibilitate de 
conștientizare și de mobilizare a părinților într-un parteneriat real si in acelasi timp un prilej de a învăța și 
el din experiența părinților și, mai ales, este foarte important pentru a reuși să înțeleagă comportamentul și 
atitudinea elevului în mediul școlar. 

Pentru părinți, adunările colective reprezintă tot atâtea prilejuri de autoevaluare, de dezvoltare a 
competențelor educative, de informare pedagogică avizată, posibilitatea de a înțelege complexitatea 
fenomenului instructiv-educativ și a poziției pe care o ocupă în acest proces. 

 Învățământul primar este o treaptă importantă și responsabilă în cadrul sistemului de învățământ. El 
constituie temelia includerii copilului în activitatea asiduă și ordonată dintr-o colectivitate de semeni, care 
este mereu în schimbare și presupune competitivitate in sistemul nostru educativ. 

Bazele puse în ciclul primar vor canaliza dezvoltarea competențelor copilului și vor duce la formarea 
acestuia, dezvoltare ce va cuprinde atat cunoștiințele dobandite în școală cat și experiențele personale dar 
și perioada autoeducației, a contactelor și legăturilor stabilite în anii de școală în interiorul și în afara 
acesteia sau a familiei. 
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Competivitate care de multe ori nu aduce beneficii copilului si nici sistemului în sine. Fiecare copil 
are calități în diferite domenii care sunt mai mult sau mai puțin vizibile sau dezvoltate.  

Sistemul educativ ar trebui să aducă în prim plan copilul și astfel să își schimbe modul de 
implementare a cunoștiințelor prin căutarea și dezvoltarea calităților native ale acestuia, prin încurajarea 
afirmării lui și crearea condițiilor pentru manifestarea acestor calități în cadrul grupului, respectiv al clasei 
de elevi. 

Aici ar trebui sa intervină sistemul de învățămant printr-un mod de organizare care să ducă la 
descoperirea și dezvoltarea acestor calități care vor aduce încrederea elevului în forțele proprii și reușita 
acestuia în viață. Sistemul bazat pe competivitate nu dezvoltă talentul nativ al copilului ci doar îi aduce 
cunoștiințe noi pe care și le însușește pentru a avea rezultate bune sau a fi printre cei mai buni. 

Școala îl învață pe copil să se situeze printre semeni, să se obișnuiască cu anumite cerințe și realități 
sociale. Dar educația în familie constituie prima școală a copilului, partea cea mai importantă a pregătirii 
lui pentru viața socială și productivă. Familia trebuie să fie prima instituție socială care se preocupă de 
asigurarea condițiilor necesare dezvoltării normale a copilului.  

Școala și familia sunt cei doi poli de rezistență ai educației, care contribuie prin mijloace specifice la 
formarea tinerilor. 

 Obiectivul cel mai important al colaborării dintre școală și familie în perioada școlarității îl reprezintă 
susținerea eforturilor copilului pentru ca acesta să dobândească instrumentele muncii intelectuale și să 
obțină succesul școlar. Clasa reprezintă pentru elevi al doilea mediu de socializare, după familie. Aici elevul 
va trăi și experimenta, va învăța deprinderi sociale necesare pentru viață. 

În activitatea pe care o desfășurăm, se porneste întotdeauna de la „punctele forte”ale elevilor și cele 
ale cadrelor didactice, cum ar fi: ce știe elevul, ce poate să facă, ce îi este îngăduit să realizeze, spre ce are 
înclinații, de ce abilități didactice dispune. 

Dar, este imperios necesar sa avem în vedere ”punctele slabe” pe care vrem să le îndreptăm (ce nu 
știe elevul, ce n-a înțeles, ce nu poate să facă, ce nu ne este îngăduit nouă ca dascali să facem).  

În învățămantul romanesc se merge pe ideea de competivitate în fiecare domeniu, sistemul uitand că 
menirea dascălului este de a căuta, dezvolta și învăța chiar copilul să își găsescă calități. Nu putem fi buni 
și foarte buni în toate domeniile dar, cu siguranță, fiecare copil are calități într-un anumit domeniu. 

Încurajand elevul și dandu-i încredere, cooperand cu familia, cu ceilalți factori ce participă în procesul 
de învățămant și reușind să-l motivăm vom realiza, de fapt, adevărata menire a școlii. 

Pentru aceasta este necesară o bună cunoaștere a elevilor și totodată o bună cunoaștere a forțelor 
proprii. Folosirea metodelor interactive ( discuțiile colective, interpretarea de roluri, rezolvarea în grup a 
unor probleme, efectuarea de experiențe) asigură condițiile oportune elevilor să se afirme atât individual, 
cât și în echipă.  

 Școala și familia trebuie să împărtășească preocupările, să facă schimb de informații despre educație, 
școală, copii și sa ajute la stabilirea unor legi și acorduri privind anumite acțiuni față de copil. 

Dacă aceste medii educaționale se completează și se susțin, ele pot asigura buna integrare a copilului 
în activitatea școlară și, pe plan mai general, în viața socială. 

Elevii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, 
asumându-şi responsabilităţi. Profesorul are posibilitatea, prin acest tip de activitate, să-şi cunoască elevii, 
să le influenţeze dezvoltarea, să-i dirijeze, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal – 
pregătirea copilului pentru viaţă. Realizarea acestor obiective depinde în primul rând de profesor, de talentul 
său, de dragostea sa pentru elevi, de abordarea temelor, de modul creator, prin punerea în valoare a 
posibilităţilor şi resurselor de care dispune clasa de elevi. 
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SARBATORI DE IARNA, TRADITII SI OBICEIURI 

 
 PROF. CORINA RACZ 

 GRADINIȚA PP. NR. 14, TIMIȘOARA 
 
La români, sărbătorile de iarnă, îndeosebi cele de Crăciun sunt adevărate sărbători de suflet. 

Amintirile copilăriei ce ne revin în minte şi suflet, zăpezile bogate şi prevestitoare de rod îmbelşugat, 
colindele şi clinchetele de clopoţei, mirosul proaspăt de brad, dar şi de cozonaci, nerăbdarea aşteptării 
darurilor sub pomul de iarnă, toate creează în sânul familiei o atmosferă de basm, linişte sufletească şi 
iubire. Decembrie vine cu sărbătoarea, atât de aşteptată de copii, a Sfântului Nicolae.  

Câţi dintre noi nu au aşteptat cu înfrigurare dimineaţa de 6 decembrie pentru a se uita dacă 
Moşu' a lăsat ceva în ghetele pregătite de cu seară? Acest obicei al darurilor aduse de Moş Nicolae, 
s-a împământenit mai mult la oraş. Este posibil să fie un împrumut din ţările catolice, unde Moş 
Crăciun este cel care pune daruri în ghete sau ciorapi anume pregătiţi. 

 Copiilor din România li se poate întâmpla ca Moş Nicolae să aducă şi câte o vărguţă (pentru 
cei obraznici). Rolul de ocrotitor al familiei cu care a fost investit  

de religia ortodoxă Sfântul Nicolae îi dă dreptul să intervină în acest fel în educaţia copiilor. De 
la Sfântul Nicolae şi până la Sfântul Ion, românii se simt în sărbători. Cel mai aşteptat este însă, Crăciunul, 
considerat ca sărbătoare a naşterii Domnului. Oamenii au cultivat-o de-a lungul timpului, creând tradiţii şi 
obiceiuri adaptate culturii lor specifice.  

 Crăciunul mai este numit şi sărbătoarea familiei fiind ocazia când toţi se reunesc, părinţi, copii, nepoţi 
făcându-şi daruri, se bucură de clipele petrecute împreună în jurul mesei, cu credinţa că prin cinstirea cum 
se cuvine a sărbătorilor vor avea un an mai bogat. La sate, îndeosebi sunt păstrate mult mai bine datinile 
acestei perioade a anului.  

Una dintre cele mai răspândite datini la români este colindatul, un ritual compus din texte 
ceremoniale, dansuri şi gesturi. Astfel în ajunul Crăciunului, cete de colindători, costumate tradiţional, 
urează pe la casele gospodarilor pentru sănătate, fericire şi prosperitate, împlinirea dorinţelor în noul an. 

Pe lângă colindele religioase există vechi colinde laice cum sunt: Capra, Ursul, Cocostârcul, Căiuţii, 
etc.  

Acestea sunt în fapt, jocuri cu măşti şi costumaţii speciale confecţionate de meşteri locali care 
ironizează personajele negative ale lumii satului. Colindătorii sunt aşteptaţi în casele lucind de curăţenie şi 
frumos împodobite şi sunt răsplătiţi de gospodari cu covrigi, fructe, nuci, colăcei sau chiar bani. Cei adulţi 
sunt invitaţi la o ţuică fiartă, vin şi cozonac. Se aud de asemeni colinde precum: Steaua sus răsare, Bună 
dimineaţa la Moş Ajun, O ce veste minunată.  

Ecourile primelor colinde răsună încă din noaptea de 23 spre 24 decembrie. În Ajun numai copiii 
colindă, deoarece ei simbolizează puritatea, curăţenia sufletească. Cete de copii înarmaţi cu clopoţei şi bice, 
şiraguri de zurgălăi, încep “a colinda/ pe la case a ura”, strigând pe la uşi şi la ferestre “Bună dimineaţa la 
Moş Ajun/ Ne daţi ori nu ne daţi”. Tradiţia spune că nu este bine să respingi colindul, deoarece astfel 
respingi şi binecuvântările acestuia şi nu-ţi va merge bine tot anul. Gazdele ies în uşă şi-i poftesc pe micuţi 
în casă, servindu-i cu tradiţonalii covrigei, cu nuci şi mere, cu colaci făcuţi în casă şi gogoşi proaspete.  

Tradiţia spune că primii care intră în gospodăria gazdei sunt băieţii, deoarece aduc belşug în 
gospodărie. În unele zone această tradiţie poartă denumirea de “Colindeaţă”, având loc în noaptea de 23 şi 
grupurile de copii îi trezesc pe gospodari pocnind din bici şi strigând “Bună dimineaţa, dă-ne colindeaţa!”. 
Această colindeaţă reprezintă darul oamenilor către copii şi este menită să reverse asupra celui care o 
dăruieşte împlinire şi câştiguri. 
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De Anul Nou trebuie să ai casa curată, masa bogată, să porţi haine noi şi să confecţionezi un lucru, 
cât de mic, ca să ai prosperitate. Tradiţia spune că în noaptea dintre ani este bine să faci mult zgomot, ca să 
alungi spiritele rele.  

Întâmpină noul an cu muzică, joc şi voie bună, ca să-ţi fie mai bine.  
Primeşte colindătorii pentru că, prin formulele lor magice, dansul şi gesturile specifice scenariilor, ei 

îţi aduc sănătate şi belşug. 
În noaptea de trecere spre noul an auzim uratul cunoscut sub numele de Pluguşor, obicei legat de 

speranţa fertilităţii. 
În această perioadă dificilă în care ne aflăm, este mult mai greu de a continua tradițiile, adică să 

insuflăm copiilor aceste trăiri în mediul online. Trimitem colinde, povești, prezentări în format ppt, video-
uri,etc, dar ceea ce simțeam și trăiam în trecut cu ocazia acestor sărbători, nu se poate insufla prin mediul 
online, deoarece sunt trăiri de suflet, care trebuie să le simți ca trăire, nu ca prezentare online. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliografie: 
www.wikipedia.ro 
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RELAȚIA GRĂDINIȚĂ-ȘCOALĂ-FAMILIE-SOCIETATE 

 
 

 PROF. INV. PREȘC. COSTA SOFIA 
GR. P. P. BARU 

 
Sistemul de învățământ ca produs al dezvoltării sociale, a reflectat întotdeauna cerințele și 

posibilitățile oferite de societate, afirmându-se, la rândul său, ca factor al dezvoltării sociale. Sub impulsul 
cerințelor dezvoltării sociale, sistemele de învățământ se modifică, ținzându-se spre modernizarea 
metodelor de predare, a conținutului, a formelor de organizare, precum și a formelor de colaborare, de 
cooperare dintre diferitele instituții educative. Învățământul preșcolar trebuie să realizeze educația 
preșcolară având ca funcție majoră formarea și dezvoltarea personalității copilului în raport cu nevoile 
specifice vârstei, cu posibilitățile și dotările sale, în interesul său și al comunității sociale. 

Relaţia pedagogică este o variabilă de relaţie umană cu înţelesul de interacţiune pentru atingerea 
scopurilor educaţiei, ca interacţiune ea funcţionează într-o situaţie pedagogică, aceasta fiindu-i suport, în 
care se întâlnesc şi se confruntă mai multe „forţe” rezultate din comportamentul profesorilor şi al elevilor, 
precum şi din condiţiile generale şi specifice ale acţiunii educative.  

Necesitatea abordării parteneriatului dintre cele trei mari „instituţii”: şcoală, familie şi societate atrage 
după sine o mare colaborare şi responsabilitate din partea fiecăreia dar ceea ce e important e că toate sunt 
direcţionate şi canalizate asupra COPILULUI. 

 Faptul că micul preşcolar intră în contact cu mediul în care trăieşte este ceva normal, însă faptul că 
în dezvoltarea lui sunt antrenaţi alţi factori care au rolul de a-l stimula este un lucru deosebit. 

 Cei trei termeni:grădinița, familie, societate defalcaţi ar arăta aşa: 
 Grădiniţa  
 Grădiniţa este spaţiul modern pentru satisfacerea nevoilor de comunitate ale copilului orăşean. Aici 

fiind foarte importantă funcţia de socializare, de ieşire în lume de stabilire a apartenenţei la un grup de 
congeneri. Pentru mediul sătesc, grădiniţa nu îndeplineşte aceeaşi funcţie, deoarece aici copilul dispune de 
o comunitate închegată, dar ea are un important rol de asigurare a unui start şcolar bun.Totuşi şi la sat, acolo 
unde copilul petrece foarte mult timp în grădiniţă, funcţia de socializare este foarte importantă. Grădiniţa 
răspunde deci unor funcţii educative foarte diferite în funcţie de mediul în care ea se află, de aceea poate 
că şi curriculum educativ ar trebui să poată ţine seama de aceasta. “Acasă” la grădiniţă!  

 Şcoala 
 Este o instituţie care oferă servicii educaţionale, transmite cunoştinţe, dezvoltă abilităţi, formează 

competenţe, norme, valori recunoscute şi acceptate social. Ea funcţionează într-o comunitate alcătuită din 
mai mulţi factori de educaţie, care au la rândul lor o ofertă educaţională: familia, autorităţile, organizaţiile 
guvernamentale şi neguvernamentale, poliţie, biserică etc.  

 Familia  
 În familie, fiecare membru este special, are rolul său şi în raport cu ceilalţi îşi constituie o identitate 

specifică. Aici sunt valorizate diferenţele pentru că fiecare este important şi indispensabil. Familia însăşi 
există şi se structurează prin caracteristicile membrilor ei, ea evoluează împreună cu aceştia, integrează 
schimbările din viaţa lor şi se lasă modificată de fiecare membru al ei. Familia, pentru copil, este 
reprezentată de acei oameni cu care locuieşte în acelaşi spaţiu şi care participă la satisfacerea nevoilor lui, 
dar şi de oamenii importanţi pentru părinţi în al căror spaţiu copilul merge des şi unde are tabieturile sale. 
Casa copilului este mediul în care copilul creşte şi se dezvoltă în siguranţă, este locul de odihnă şi retragere, 
locul explorării şi al construcţiei de sine. Casa este un „corp matern”, un spaţiuintim pe care copilul nu-l 
împarte decât cu oameni foarte apropiaţi afectiv, care îşi lasă amprenta asupra devenirii lui: părinţii, fraţii 
şi bunicii. Toţi ceilalţi vin şi pleacă străduindu-se să deranjeze cât mai puţin. Copilul însă nu ezită să-şi 
aproprie spaţii şi să-şi creeze obiceiuri în casele oamenilor apropiaţi cu care el stabileşte legături afective: 
aşa se întâmplă cu casa bunicilor,mătuşilor şi a altor rude.  

 Societatea  
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 Prin participarea în societate copilul reuşeşte să păşească dincolo de „pragul casei” în condiţii de 
siguranţă. El se află printre semeni, dar care nu sunt şi intimi. Aici relaţiile sunt mai puţin afectivizate şi au 
detaşarea unei comunicări sociale. Este un spaţiu unde copilul poate experimenta o imagine de sine mai 
realistă (care nu este prea încărcată de afectiv) şi poate stabili relaţii pe care el însuşi să le gestioneze. Tot 
prin societate, copilul poate adera la un model de grup, poate obţine opusul individualităţii: starea de 
apartenenţă. Comuniunea cu ceilalţi asemenea, colectivitatea îi oferă omului forţă, stabilitate, siguranţă.  

 Parteneriatul grădiniţă – familie - societate se referă la construirea unor relaţii pozitive între familie, 
grădiniţă şi comunitate, la o unificare a sistemului de valori care poate avea un efect benefic asupra copiilor 
atunci când aceştia văd educatoarea sfătuindu-se cu părinţii şi membrii comunităţii. Activitatea cu părinţii 
ca parteneri, pentru a asigura dezvoltarea copiilor în programul educativ din grădiniţă, poate deveni un start 
bun pentru a crea părinţilor respectul de sine, încredere în competenţele lor, făcându-i mai buni. Copiii 
caută modele în părinţii lor şi în membrii societăţii (actori, sportivi, etc), iar aceştia, la rândul lor vor să 
crească mici genii. 

 O bună colaborare şi comunicare între familie şi grădiniţă este necesară, dar nu este suficientă pentru 
buna dezvoltare a copilului în acest mediu. Este nevoie ca această colaborare să se poarte în jurul nevoii pe 
care o are copilul de a fi în societate.  

 Activiățile cele mai așteptate de părinți dar și de copii sunt serbările dedicate diverselor sărbători 
Nașterea Domnului - Craciunul, Paștele, Ziua mamei, Festivalul toamnei etc. 

 Aceste activități implică colaborare între grădiniță și familie, interes și multă dedicare, toți cei 
implicați primesc satisfacția unică de mulțumire și mândrie, construirea unor amintiri unice în viața 
copilului, a părintelui, a educatorului. 
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IMPLICAREA PĂRINȚILOR ÎN ACTIVITĂȚILE EDUCATIVE 

 
PROF. INV. PREȘCOLAR: COSTEA LILIANA 

GRADINIȚA CU P.P. DIN CADRUL ȘCOLII GIMNAZIALE GRECI, TULCEA 
 
 Grădinița reprezintă instituția unde se realizează educația formală a preșcolarilor, un mediu creativ 

în care se pun bazele educației copilului. Ea este locul în care preșcolarul învață lucruri noi, învață să 
comunice, să socializeze, să se comporte politicos, să fie independent, își dezvoltă abilitățile motorii. Astfel 
că din acest aspect ea constituie cu certitudine un factor decisiv pentru formarea unui om, pentru dezvoltarea 
fizică și psihică armonioasă acestuia, apt să contribuie la dezvoltarea societății. Un rol la fel de important 
în educația copilului îl exercită familia cu o influență deosebit de adâncă. Educația trebuie să se manifeste 
permanent ca o acţiune coerentă, unitară și consecventă a grădiniței şi familiei deopotrivă. 

 Părinţii pot fi atraşi alături de grădiniță prin forme variate de activităţi extraşcolare, determinându-i 
să adere la ideea de colaborare activă, acceptând rolul de factor răspunzător în devenirea propriului copil. 
Deși părinții consideră că ei știu ceea ce este bine, pentru că ei aleg, caută și se interesează despre diferite 
opțiuni, acceptul copilului este cel care îi ajută să se implice și să obțină ceva din ceea ce ei își propun. 
Părinții care au luat parte la activitățile extrașcolare și-au manifestat interesul și aprobarea față de educația 
oferită de grădiniță în general. 

 Ca urmare a activităţilor desfășurate împreună cu părinții, legătura grădiniței cu familia se poate 
îmbunătăţi considerabil, părinţii simţindu-se utili, prezentând în acest fel un interes mai mare pentru şcoală. 
Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. 

 Creșterea implicării părinților reprezintă un factor important în dezvolarea și creșterea copiilor. O 
bună colaborare a părinților cu grădinița poate îmbunătăți procesul de educație. Părinţii sunt, în general, 
parteneri activi în desfăşurarea unor programe care se desfășoară în cadrul grădiniței. De asemenea, părinţii 
pot fi atraşi alături de grădiniță prin forme variate de activităţi extraşcolare, determinându-i să adere la ideea 
de colaborare activă, acceptând rolul de factor răspunzător în devenirea propriului copil. 

 Părinții pot veni chiar cu idei de realizare a unor activităţi extraşcolare: excursii, concursuri, 
programe artistice care fac mai vizibile manifestările elevilor, precum și rezultatul muncii lor. Aceste 
activităţi extraşcolare au un impact mare în rândul părinţilor, care experimentează astfel relaţii inedite cu 
copiii lor, fapt care îi poate determina să-şi schimbe radical, în mod pozitiv, atitudinea faţă de grădiniță. 

 Parteneriatul grădiniţa – familie are o importanță deosebită în dezvoltarea fizică și psihică a 
preșcolarilor, în educația lor. Acesta se impune a fi realizat încă de la vârsta preşcolară, întrucât avantajele 
sunt divese şi constructive în egală măsură pentru părinţi şi preşcolari cât şi pentru cadrele didactice. Familia 
în speță părinţii trebuie să cunoască mediul în care copiilor învaţă, acţionează, interacționează, se joacă cât 
şi comportamentul acestora, pentru a se putea înlătura eventualele probleme care vor apărea. Cu cât cunosc 
mai bine activitatea desfășurată în grădiniță de copiilor lor cu atât și siguranța că preșcolarii au parte de cea 
mai bună educație survine încă de la început. 

 Modalitățile de colaborare între grădiniță-familie sunt multiple iar disponibilitatea celor din urmă 
trebuie a fi stimulată. Dintre acestea enumăr următoarele: vizitarea grădiniței, comitetul de părinți, asociația 
de părinți, avizierul grupei, expoziții de lucrări, orele de consiliere individuale, serbările, activitățile 
demonstrative, activitățile extrașcolare. 

 Activitățile demonstrative sunt un prilej în care părinții pot participa împreună cu copilul la 
confecționarea diferitelor obiecte, redarea unei teme plastice, participarea la diferite întreceri sportive 
stimulând încrederea în sine, lucru în echipă. 

 Serbările reprezintă modalitatea prin care părinţii își pot evalua rezultatele copiilor atât individual 
cât și la nivel de grupă. Ei sunt implicați în amenajarea grupei, decorare, confecționare. Ele sunt benefice 
preșcolarilor întrucât oferă posibilitatea ca aceștia să-și depășească frica, să capete încredere în ei prin 
participarea activă la program evitându-se astfel blocajele psihice. 

Activitățile extrașcolare precum excursii, vizite sunt un prilej în care se oferă posibilitatea cunoașterii 
frumuseții peisajelor, a valorilor spirituale prin vizitarea caselor memoriale. Părinţii pot participa la 
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organizarea şi sponsorizarea excursiilor trăind emoţii pozitive alături de ei și oferind modele de 
comportament, familiarizându-i cu tradiţii şi obiceiuri populare, evenimente istorice. 

 Prin implicarea părinților în activitățile școlare și extrașcolare se descoperă noi modalități de educare 
a copiilor bazate pe colaborare și comunicare. Cei doi factori au un scop comun și anume educarea și 
formarea copilului pentru viață. 

 Activitatea cu părinții, ca parteneri, pentru a asigura dezvoltarea copilului în programul educativ din 
grădiniță, poate deveni un start bun pentru a crea părinților respectul de sine, încredere în competențele lor, 
făcându-i mai buni. Parteneriatul grădiniță-familie se referă la construirea unor relații pozitive între familie 
și grădiniță, la o unificare a sistemului de valori care poate avea un efect benefic asupra copiilor atunci când 
aceștia văd educatoarea sfătuindu-se cu părinții. 

 Prin toate activitățile realizate în grădiniță urmărim să-i facem pe copii să deosebească binele de rău, 
să știe ce se cuvine și ce nu se cuvine să facă, să fie toleranți atât cu ei cât și cu cei din jur. De la simple 
cunoștințe și fapte de viață să-i determinăm pe copii să aibă atitudini personale participative, să-i învățăm 
că nu pot să trăiască singuri ci numai împreună cu ceilalți. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliografie: 
*Eduard Dancila și Ioan Dancila – Noi și copilul nostru ne pregătim pentru școală, 2003, Editura Edid 
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE 

 ÎN PARTENERIAT CU FAMILIA 
 

EDUCATOARE, COSTICĂ MAGHIŢA  
G.P.N. HORGA, COM EPURENI 

 
 Termenul parteneriat reprezintă modalitatea, formală sau informală, prin care două sau mai multe 

părţi decid să acţioneze împreună pentru atingerea unui scop comun. 
 Prin încheierea parteneriatelor cu părinţii, aceştia sunt încurajaţi să ia parte la planificarea şi derularea 

programelor educative pentru copii, ceea ce implică o responsabilizare şi o eficienţă sporită. Astfel, părinţii 
au posibilitatea să-şi cunoască mai bine copiii, modul lor de manifestare în viaţa de grup, pot înţelege mai 
bine rolul lor educativ. Printre obiectivele principale ale colaborării dintre instituţiile educative şi familie 
putem aminti: înlăturarea factorilor perturbatori în cadrul comunicării grădiniţă - şcoală –familie; creşterea 
gradului de implicare a părinţilor în toate activităţile şcolare şi extraşcolare; schimbarea mentalităţii 
neadecvate a unor părinţi faţă de grădiniţă / şcoală; cunoaşterea de către părinţi a posibilităţilor şi nevoilor 
psiho-fizice ale copiilor; învăţarea unor deprinderi şi tehnici de muncă intelectulală sub formă de activităţi 
comune elevi – părinţi – cadre didactice. Majoritatea părinţilor au nevoie de informaţii de bază referitoare 
la copiii lor. Ei vor să fie informaţi despre scopul de bază al programului educativ la care participă copiii 
lor şi doresc să fie implicaţi în luarea deciziilor. Părinţii vor să fie la curent cu progresele copilului. Pentru 
realizarea parteneriatului cu părinţii este esenţial ca: părinţii să fie priviţi ca participanţi activi, care pot 
aduce o contribuţie reală şi valoroasă la educarea copiilor lor; să se recunoască şi să se valorifice 
informaţiile date de părinţi referitor la copii; părinţii să ia parte la adoptarea deciziilor referitoare la copiii 
lor; responsabilitatea să fie împărţită între părinţi si educatoare; părinţii să facă parte din comitetele de 
părinţi; să ajute la continuarea programului educativ acasa,activităţile ollaine, să urmarească în mod regulat 
progresul copiilor lor; să ia parte, să sprijine activităţile extraşcolare organizate împreuna cu educatoare. 
Datorită diferenţelor de scopuri, resurse, pregătire, valori, nevoilor diferite, percepţii, atitudini, de foarte 
multe ori exista posibilitatea apariţiei unor conflicte între părinţi şi educatoare ce pot fi determinate de: o 
slaba colaborare; lipsa de informaţii; intoleranţa la stilul de viaţă al celuilalt, la opiniile sau chiar la prezenţa 
fizică; neacceptarea unor diferenţe de pregătire, condiţii sociale, morale, religie, nationalitate…; lipsa unor 
preocupări în sensul construirii relaţiilor de colaborare; numărul limitat al întâlnirilor dintre educatoare şi 
părinti; neclaritate în rolurile fiecăruia şi în responsabilităţile ce le revin; disponibilitatea redusă a părinţilor 
de a participa la activităţi ; gradul scăzut de interes al unor părinţi faţă de educaţie şi evoluţia copilului.  

 De aceea, cele mai importante căi de rezolvare a conflictelor sunt: cunoaşterea reciprocă; 
comunicarea periodică cu aspecte formale şi informale; acceptarea reciprocă, înţelegere şi toleranţă faţă de 
diferenţe; evaluarea permanentă a relaţiilor comune; sprijinul acordat familiei în raport cu creşterea şi 
educarea copilului; atmosfera destinsă, non-formală şi pozitivă în întâlnirile cu părinţii; educatoarea trebuie 
să fie pregatită să asculte, să fie interesată despre sugestiile date de părinţi; atunci când ei simt că ideile le 
sunt luate în serios se vor implica mai mult în sprijinirea copilului şi a grădiniţei .  

În acest proces de colaborare, rolul conducător îl are educatoarea. Ea poate să orienteze, să ajute 
familia în sarcinile ce-i revin, să asigure o unitate de vedere şi de acţiune.  

După părerea mea, cultivarea unor relaţii de parteneriat efectiv între grădiniţă şi familie, în sprijinul 
educaţiei şi creşterii copilului constituie cheia succesului viitor în adaptarea şi integrarea şcolară. Relaţiile 
de colaborare dintre părinţi şi unitatea de învăţământ pe care o frecventează copilul lor constituie primul 
pas către o educaţie deschisă, flexibilă şi dinamică a personalităţii copilului. Procesul de colaborare cu 
părinţii asigură atingerea scopului educaţional, şi anume de a obţine dezvoltarea globală a copilului. Prin 
colaborarea părinţilor cu grădiniţa, aceştia pot completa, sprijini şi dezvolta personalitatea copilului. 

 O educaţie adevărată şi reală se fundamentează în familie şi se continuă în grădiniţă şi şcoală. Pe de 
altă parte, tot ceea ce copilul învaţă în grădiniţă pierde din importanţă şi eficienţă în condiţiile în care părinţii 
nu întăresc şi nu valorifică programul educativ desfăşurat în cadrul grădiniţei. Toate aceste motivaţii conduc 
la necesitatea realizării parteneriatelor reale dintre familie şi grădiniţă, în care spre beneficiul copiilor, 
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implicarea familiei în viaţa grădiniţei să fie una concretă, activă şi de durată, aşa încât membrii acestora să 
devină parteneri reali în educaţia copiilor lor. 

 Educaţia extraşcolară permite de asemenea implicarea directă a preşcolarilor în activităţi. Teme 
precum: “Bun rămas, grădiniţă dragă! ”,“Crăciunul în inimile noastre”, “Martie - Mărţişor”, “1 
Decembrie”, “Şezătoare la muzeu” sunt foarte cunoscute și foarte îndrăgite de elevi și părinți, deoarece îi 
provoacă să se implice afectiv şi efectiv în realizarea sarcinilor, în căutarea şi sortarea materialelor necesare, 
în culegerea de informaţii şi curiozităţi referitoare la tema aleasă. 

 Am considerat că implicând părinții în activități școlare și extrașcolare, acestea vor fi mai atractive 
pentru preşcolari, iar părinții vor fi mai implicați și mai conștienți de actul didactic, de importanța grădiniţei 
în viața copilului, realizând, astfel progres în activitatea didactică. 

În urma derulării parteneriatului grădiniţă-familie am constatat un progres în ceea ce priveşte 
antrenarea preşcolarilor într-un număr cât mai mare de activităţi extraşcolare şi în domenii diverse, iar în 
alegerea strategiilor de abordare am avut în vedere compararea obiectivelor din taxonomiile cognitive, 
afective şi psihomotrice, cu tipurile de inteligenţă sau cu diverse metode şi tehnici, în funcție de nivelul 
grupei pe care o conduc. În asemenea situaţii, măiestria profesorului trebuie susţinută de diagnoza 
psihologică, fiind necesară în acelaşi timp şi o colaborare directă, permanentă între profesor, părinte şi 
copil. 

Serbările şcolare care în ultimul timp au fost susţinute online, reprezintă evenimente de o importanţă 
deosebită în activitatea elevilor şi în viaţa familiilor acestora-atât din punct de vedere afectiv, cât şi cognitiv, 
dând ocazia elevilor de a prezenta, într-o manieră personală şi originală, tot ce au învăţat pe parcursul unui 
semestru sau an şcolar. Acest tip de activităţi extracurriculare au reprezentat întotdeauna un prilej de 
manifestare inedită al talentului nativ al copilului. Este o ocazie în care copilul îşi poate pune în valoare 
inteligenţa dominantă descoperită şi valorificată de cadrul didactic.  
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SIMPOZION NAȚIONAL:  

"MAGIA SARBATORILOR DE IARNA! TRADIȚII ȘI OBICEIURI" 
IMPORTANȚA ACTIVITAȚILOR EDUCATIVE 

 IN PARTENERIAT CU PARINȚII 
 

PREZENTAREA UNOR ACTIVITAȚI EDUCATIVE ONLINE ORGANIZATE 
PENTRU MARCAREA SARBATORILOR DE IARNA  

 
COSTIN GEORGIANA ALEXANDRA - PROF. ÎNV. PREȘC. 

 
Într-o situație nouă, complet diferită și necunoscută pentru toți oamenii, am ajuns în anul 2020 să 

desfășurăm cursurile doar online, indiferent de nivelul de învățământ. Bineînțeles, a venit ca o provocare 
atât pentru cadrele didactice, cât și pentru părinți, dar mai ales pentru copii. În ceea ce privește nivelul 
preșcolar, lucrurile devin puțin mai complicate, deoarece preșcolarii, datorită specificul vârstei necesită 
sprijin și îndrumare din partea unui adult pe tot parcursul unei activități instructiv-educative. Astfel, 
educatoarea, coordonând de la distanță activitatea, trebuie să creeze și să mențină legătura cu părinții 
preșcolarilor. Parteneriatul dintre grădinița și familie a avut mereu un loc important în activitatea 
desfășurată cu preșcolarii, părinții fiind implicați in diverse activități din grădiniță și din afara ei. În 
contextul predării online, orice profesor pentru învățământul preșcolar va realiza activități specifice actului 
instructiv educativ, dar adaptate mediului online.  

Activitățile ce le voi oferi drept exemplu au fost aplicate deja pe o grupă mijlocie, cu preșcolari cu 
vârste cuprinse între 4 și 5 ani. Ținând cont de particularitățile învățământului preșcolar, indicat este ca 
acasă să se realizeze activitățile specifice domeniilor experiențiale. Înainte de a exemplifica activități pentru 
fiecare domeniu în parte, enumăr câteva reguli care să ajute la buna desfășurare a activităților: elaborarea 
conținuturilor cât mai pe înțelesul copiilor și părinților; cuprinderea a cât mai multe materiale din natură 
sau care se regăsesc în orice casă; utilizarea moderată a platformelor și site-urilor educaționale; utilizarea 
fișelor de lucru ce pot fi redate de părinți, fără a folosi imprimanta. 

Activitățile propuse pentru ”grădinița online” au fost desfășurate, asa cum este normal, încadrându-
se într-o temă săptămânală. Orarul orientativ a presupus: domeniul științe – cunoașterea mediului în ziua 
de luni; domeniul științe – activitate matematică și domeniul om și societate – activitate practică în ziua de 
marți, domeniul limbă și comunicare și domeniul estetic și creativ – activitate artistico-plastică în ziua de 
miercuri, domeniul estetic și creatic – activitate muzicală în ziua de joi și domeniul psiho-motric în ziua de 
vineri.  

Pentru fiecare se propun câte două activități, pentru a avea mai multe opțiuni din care să aleagă, în 
funcție de preferințele și posibilitățile fiecăruia. 

Exemple pentru săptămâna intitulată ”Dansul fulgilor de nea” 
D.Ș. Cunoașterea mediului: 
”Anotimpul de iarnă” – observare în natură; vizionare prezentare (www.youtube.com) 
”Ce știi despre iarnă?” – jocuri interactive de verificare (www.wordwall.net) 
D.Ș. Activitate matematică 
,,Cu Zâna Iarnă ne jucăm” - joc exercițiu (video realizat de educatoare) 
,,Așază-mă la forma geometrică corespunzătoare” -joc exercițiu interactiv (www.wordwall.net) 
D.O.S: Activitate practică: 
,,Peisaj de iarnă,,- tablou(modele www.pinterest.com) 
,,Omul de zăpadă dansează,,- confecție din pahar de unic folosință și paie (model 

www.facebook.com) 
D.L.C.: Educarea limbajului: 
”Ninge,, - O.Cazimir - poezie memorizare 
”Cu Iarna ne jucăm, propoziții noi formăm,,- formulare propoziții simple (www.wordwall.net) 
D.E.C: Activitate artistico-plastică: 
,,Omul de zăpadă,,- tehnica picturii cu buretele 
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,,Sclipiciul Iernii,,- pictură cu zahăr sau sare 
D.E.C: Activitate muzicală: 
,,Dansul fulgilor,,- audiție muzicală, învățare cântec (www.youtube.com) 
,,Muzică și dans!,,- jocuri muzicale (www.facebook.com) 
D.P.M. Activitate psiho-motrică: 
,,Atinge fulgul,,- săritura în înălțime 
,,Iarna, pe cărare!,,- joc de mișcare -mers în echilibru 
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IMPLICAREA PARINȚILOR IN PROIECTE EDUCAȚIONALE 

 
 PROF. COȚA ANCA-ANDREEA,  

COLEGIUL ECONOMIC ION GHICA, BACAU 
 
Relaţia familie-şcoală se bazează pe încredere. Comunicarea eficientă asigură încrederea reciprocă. 

La începutul parteneriatului cu părinţii, profesorii trebuie să se gândească ce pot învaţa de la părinţi despre 
copiii lor 

 Pentru o mai eficientă susţinere a şcolii incluzive din partea familiilor, membrii acestora trebuie să 
satisfacă un minimum de cerinţe: 

-să participe activ la toate activităţile şcolii şi să de implice în promovarea practicilor de integrare 
şcolară a copiilor cu cerinţe speciale la toate nivelurile vieţii sociale. 

-să fie modele de acţiune şi comportament în acceptarea şi susţinerea integrării persoanelor cu cerinţe 
speciale din comunităţiile lor. 

-să sprijine profesorii în alegerea unor strategii realiste u privire la evoluţia şi formarea copiilor în 
şcoală şi în afara ei . 

-să fie parteneri sinceri de dialog si să accepte fără rezerve colaborarea cu echipa de specialişti care 
se ocupă de educarea şi recuperarea copiilor lor, urmărind împreună progresul înregistrat de copil în diverse 
situaţii de viaţă. 

-să colaboreze cu alţi părinţi în grupurile de suport ale părinţilor şi să împărtăşească şi altora 
experienţele personale cu propriii copii la activităţile desfăşurate în mijlocul familiei. 

-să fie convinşi de avantajele oferite de şcoala incluzivă copiilor cu cerinţe speciale şi să accepte fără 
resentimente eventualele limite impuse de gradul şi complexitatea deficienţelor acestora. 

 Şcolile tind să perceapă elevii care se confruntă cu aceste bariere ca fiind slab motivaţi, supuşi 
presiunii negative a părinţilor şi grupului, ca având o frecvenţă redusă la şcoală şi manifestând probleme 
comportamentale şi manifestând probleme comportamentale şi de control. Din aceste răspunsuri este clar 
că şcolile întâlnesc cele mai mari dificultăţi atunci când se confruntă cu bariere pe care le consideră externe 
şi cu mult în afara controlului şcolii –condiţiile de acasă şi din familia elevului care afectează abilitatea 
acestuia de a fi complet receptiv la oportunităţile educaţionale pe care le oferă şcoala.Este necesar să se 
realizeze aici un echilibru.Cu siguranţă că şcolile şi profesorii nu pot să rezolve toate problemele sociale pe 
care le întâlnesc. Dar, cadrele didactice trebuie să combine o concentrare pe responsabilităţile lor 
profesionale distincte cu dezvoltarea continuă a unui climat tolerant şi cald care ţine seama de nevoile, 
problemele şi istoria de viaţă a tuturor elevilor. 

 Prin comunicarea bilaterală părinţii creează un parteneriat strâns în sprijinul copiilor, se formează 
comunitatea şi cultura şcolii, cadru în care aceştia se simt ca “ membrii ai unei familii”. Părinţii răspund la 
această cultură prin participarea la educaţia copiilor in moduri în care ei înşişi niciodată nu le-au cunoscut. 

 Iată un exemplu de bune practice pe care îl propun: un proiect desfășurat cu ocazia sărbătorilor de 
Crăciun care are drept scop sudarea relației școală-elev-părinte. 

Nivel învăţământ: Învăţământ liceal 
Disciplină: Consiliere și orientare  
Clasă: Clasa a 12-a 
Un proiect Concurs pentru elevii și părinții elevilor de la clasa a XII-a C. 
Concursul are ca scop stimularea implicarii parinților în comunicarea scoala-elev și consolidarea 

legăturilor emoționale dintre elevi și părinții lor. 
Obiective:  
- Dezvoltarea comunicării elev – părinte 
- Consolidarea imaginii școlii 
- Educarea conștientă a valorilor de către părinți 
- Îmbogățirea bagajului de cunoștințe despre tradițiile de Crăciun 
Participanți 

Pot participa la acest concurs câte un părinte a fiecărui elev. Concursul se va desfășura pe 2secțiuni: 
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Secțiunea amintiri de Crăciun: fiecare părinte scrie un text de cel puțin 2 pagini în care să descrie 
amintirile sale din timpul copilăriei. În timpul activității, fiecare părinte va citi propriul text. Toți elevii (cu 
excepția celui a cărui părinte citește) acordă note de la 1 la 5 

Secțiunea amintiri de Crăciun din copilăria elevului: fiecare părinte scrie un text de cel puțin 2 
pagini în care să descrie amintirile sale din timpul copilăriei propriului copil. În timpul activității, fiecare 
părinte va citi propriul text. Toți elevii (cu excepția celui a cărui părinte citește) acordă note de la 1 la 5 

Evaluare la fiecare secțiune va câștiga punctajul cel mai mare 
Premiul câștigătorii vor realiza în colaborare cu dirigintele clasei, pe platforma GoogleClassroom 

următoarele 2 ore de consigliere și orientare (pe teme educaționale alese) 
- Perioada: 22 decembrie 2020 
- Locul: clasa virtuală – pe GoogleClassroom 
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 MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ 

 
 PROF. INV. PRIMAR, COTIRTA CAMELIA 

 ŞCOALA GIMNAZIALA ,,I.G.DUCA” PETROSANI 
 
 Prin activităţile educative comune, active, părintele are ocazia să-şi cunoască copilul şi reuşeşte astfel 

să-l descopere şi în alt cadru decât cel al familiei.Rolul familiei devine esenţial astfel în a se asigura că 
oferă celui mic sprijinul necesar şi fundamental unei dezvoltări continue. 

 Participarea părinţilor la activitatea educativă le creează copiilor sentimente de siguranţă, înţelegere, 
bucurie, copilul arată că ştie ce poate, iar părintele este mândru de copilul său în relaţie cu ceilalţi. 

 Aceste activităţi aduc bucurie în rândul copiilor şi al părinţilor prin rezultatele obţinute, prin efortul 
reuşit şi plăcerea de a petrece timp împreună. 

 Nici o altă perioadă a anului nu e mai frumoasă ca cea a sărbătorilor de iarnă. Iarna, tărâmul de 
poveste, anotimpul alb care îmbracă totul în magie! 

 Bradul deţine rolul principal în perioada Crăciunului. Împodobitul acestuia este cel mai îndrăgit 
obicei de sărbători, datorită simbolurilor care i se asociază: iubire (pentru că este împodobit de întreaga 
familie), bucurie şi fericire (pentru că sub el sunt puse cadourile), magie ( se spune că Moş Crăciun nu vine 
în casele unde nu există brad), viaţă, trăinicie şi sănătate (pentru că este mereu verde, chiar şi când afară 
este zăpadă). 

 De aceea, avem o tradiţie a clasei noastre. Înainte cu o săptămână de serbarea dedicată Crăciunului, 
părinţii, împreună cu copiii lor, împodobesc în sala de clasă un brad frumos, cântând minunatele colinde, 
ştiute de toată lumea. Glasurile cristaline ale copiilor se împletesc cu cele ale părinţilor şi răsună gingaşe 
cântând ,,Iată vin colindători”, ,, Steaua sus răsare”, ,, Domn, domn, să-nălţăm”. Colindele sunt o parte 
importantă a spiritului Crăciunului şi colindând, în timp ce împodobim bradul, simţim că devenim mai buni, 
ne simţim bine împreună. 

 După împodobirea acestui copac veşnic tânăr, se încinge apoi o horă, bucurându-ne de frumuseţea 
podoabelor şi de strălucirea luminiţelor multicolore. 

 Lângă brad am aşezat un şemineu confecţionat de părinţi, cu lemne şi lumini care imită focul pentru 
ca decorul sărbătorilor să fie simţit cu adevărat. Am pus chiar şi un frumos om de zăpadă realizat tot de 
către părinţi, din pahare albe de plastic. 

 Împodobim apoi sala de clasă în aşteptarea lui Moş Crăciun, cu beteală şi frumoase crăciuniţe. 
 Urmează serbarea de Crăciun, cea mai îndrăgită de copii. Serbarea face apel la toate trăirile afective, 

favorizează dezvoltarea copiilor din punct de vedere fizic şi artistic. 
 Valorificând frumuseţea tradiţiilor şi obiceiurilor populare în cadrul serbărilor reuşim să 

înfrumuseţăm viaţa copiilor, îi ajutăm să înţeleagă mesajul şi conţinutul acestor obiceiuri, adaptându-le 
particularităţilor de vârstă şi aptitudinilor artistice individuale. 

 După multe cugetări, ezitări, se împart rolurile. Într-un entuziasm general, părinţii, bunicii, cu toţii 
pregătesc costumaţia necesară pentru serbare. Au loc nenumărate şi obositoare repetiţii care se fac cu mari 
emoţii şi agitaţie, până ce totul decurge ca într-un spectacol adevărat. 

 A sosit şi ziua serbării aşteptată cu mare emoţie. Totul decurge ,, ca la carte”. Chiar dacă am mai 
uitat un cuvânt, un vers, suntem răsplătiţi cu aplauze generoase din partea părinţilor, a bunicilor, care ne 
privesc cu ochii umezi de emoţie şi bucurie. 

 
 Soseşte Moş Crăciun, bătrânul minunat, sprijinindu-se în toiagul său magic, trăgând după el un uriaş 

sac în care se află cadourile noastre, cadouri pe care ni le va oferi pentru că am fost cuminţi şi ascultători. 
Îl primim cu aplauze, strigăte de bucurie, multă nerăbdare şi cu multă, multă emoţie în glasuri. 
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 Serbarea se încheie! Am fi dorit să dureze mai mult, să ne bucurăm mai mult de petrecerea timpului 
împreună! Dar… vom lua totul de la început, la anul! 

 Implicând părinţii în activităţile educative, aceştia devin mult mai implicaţi şi mai conştienţi de actul 
didactic, de importanţa şcolii în viaţa copilului, realizând astfel progres în activitatea didactică. 
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IMPORTANȚA ACTIVITAȚILOR EDUCATIVE REALIZATE IN 

PARTENERIAT CU PARINȚII 
„ÎMPREUNA, REUȘIM!”  

 
PROF. INV. PREȘC.: COȚOVANU DIANA-GEORGIANA 
GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1, BUZAU 

 
Familia reprezintă factorul primordial în educarea unui copil iar educația începe din familie, de aceea 

legătura dintre grădiniță și mediul familial va trebui să se întrepătrundă. 
Copilul nu este un adult în miniatură, ci el este o persoană într-un moment al dezvoltării sale, deosebit 

de receptiv la influenţele pozitive sau negative, de aceea mediul familial ocupă un loc central în 
multitudinea factorilor determinanţi ai evoluţiei individului. 

Grădinița reprezintă pentru preșcolari o a doua familie, în care se dezvoltă și se decoperă, având un 
rol foarte important, pentru că aceasta trebuie să creeze un climat educațional deschis, trebuie să-i încurajeze 
pe părinți să participe la activitățile desfășurate cu copiii.  

Termenul de “parteneriat” presupune realizarea unei alianțe pentru atingerea unor obiective comune. 
Pentru ca parteneriatul să funcționeze este nevoie de respect, încredere reciprocă, consens cu privire la 
scopurile acțiunii și strategiilor de atingere a acestora și de asumarea, în comun, a drepturilor și 
responsabilităților. 

Parteneriatul dintre gradiniță și familie reprezintă o primă experiență relațională și de colaborare a 
părinților cu persoanele profesioniste în domeniul educației. Cei mai multi părinți manifestă deschidere și 
dorinta de a colabora cu personalul gradinitei. 

Părinții preșcolarilor trebuie să fie interesați de tot ce se întâmplă cu aceștia la grădiniță, trebuie să 
știe orarul grădiniței, să cunoască ce le place cel mai mult copiilor să facă și să participe cu interes la 
activitățile desfășurate în grădinița cu familia. 

Parteneriatul dintre gradiniță și familie va duce la o educație solidă a copilului iar prezența familiei 
în cadrul gradiniței va fi liantul intre copil si mediul necunoscut inițial. De asemenea, parteneriatulul 
presupune construirea unei relații pozitive între familie și gradiniță, o unificare de valori cu efect benefic 
asupra copiilor. 

 În contextul actual, de pandemie, parteneriatul dintre grădiniță și familie trebuie să fie unul mult mai 
solid, comunicarea cu părinții constituie prioritatea cadrelor didactice pentru a se asigura că fiecare copil 
beneficiază de educație conform posibilităților și particularităților sale, părinții trebuie antrenați în acest 
demers. 

 Comunicarea unor hotărâri, decizii, mesaje de informare, reguli de distanțare, regulile și procedurile 
proprii grădiniței și ale unității de învățământ pot fi transmise prin intermediul unor anunțuri tipărite și 
afișate la avizierul grădiniței sau al grupei. De asemenea, aceste mesaje pot fi transmise și prin intermediul 
Platformelor WhatsApp, Zoom, Meet, Skype, Facebook, organizate sub forma unor întâlniri de informare 
cu un număr de participanți variabil, în funcție de performanțele aplicațiilor folosite. 

O altă sursă de informare a părinților și de comunicare cu aceștia este Platforma Facebook/ grupurile 
de Facebook sau site-ul grădiniței. Mesajele pot ajunge la părinți, fără să fie nevoie de competențe digitale 
deosebite. 

Dacă familia va fi implicată de la început în programul educativ, ea va percepe corect importanata 

colaborarii cu gradinița, beneficiile acestei colaborari, iar implicarea sa în activitatea gradiniței, mai ales în 

această perioadă pandemică, va fi interesantă și reciproc avantajoasă. 
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ACTIVITAȚI DISTRACTIVE IN AȘTEPTAREA CRACIUNULUI 

COZNICI GABRIELLA 

LICEUL TEORETIC „HORVÁTH JÁNOS” MARGHITA 
 

Cele mai vii și mai plăcute amintiri pe care le avem din copilărie sunt din perioada sărbătorilor de 

iarnă, cu miros de brad, mere coapte și scorțișoară și cu luminițele magice ale casei împodobite de 

sărbătoare.  

Magia Crăciunului aduce oamenii împreună, chiar și online, iar adevărul este că există multe activități 

distractive și creative și de la distanță. 

 1.Calendarul de Advent- Puteți confecționa un calendar propriu-zis cu ajutorul unei sfori pe care se 

agață 24 de pliculețe sau într-un borcan de sticlă puneți cele 24 de bilețele cu activități. 

2.Crearea împreună al unui playlist de colinde–Colindele sunt cântecele lunii decembrie, anul acesta 

puteți organiza o activitate de grup: creați împreună un playlist.  

3.Numește piesa! – Cineva pune un colind din lista colindelor, îl oprește la jumătate, iar ceilalți trebuie 

să ghicească cântecul sau chiar să-l continue. 

 4.Concurs de talente – O întâlnire pe internet se poate transforma într-un show de talente. Nu 

contează dacă e vorba de cântat, jonglat, mimat sau dansat, mai toată lumea se pricepe la ceva. 

 5.O lectură colectivă – Întâlniți-vă online pentru a citi povești de Crăciun (Spărgătorul de nuci, O 

poveste de Crăciun, Cum a salvat Felix Crăciunul). 

6.Cele mai frumoase filme de Crăciun – Vizionarea a unor filme pe tema Crăciunului. 

7.Ghicitorile iernii – Pregătiți ghicitori sau informații științifice despre iarnă, despre zăpadă, despre 

lunile anului sau fenomenele meteo specifice iernii. 

8.Mimă cu tematica sărbătorilor de iarnă – Participanții se împart în două grupe. Un membru al uneia 

dintre echipe va extrage un bilet (un cuvânt care să descrie un obiect, obicei, personaj de Crăciun), pe care 

îl va arăta echipei adverse, apoi va mima ce vede scris pe bilețel, astfel încât să își determine coechipierii 

să ghicească cuvântul respectiv. 

9.Alfabetul de Crăciun – Jucătorii trebuie să spună, pe rând, la fiecare literă din alfabet un cuvânt sau 

o expresie care are legătură cu Crăciunul. De exemplu: adunare de familie, brad, cadouri, daruri...Cine nu 

știe să spună nimic, dar ceilalți au zis câte un cuvânt, are un punct în minus. Cine adună cinci puncte în 

minus pierde jocul.  

10.Rețeta mea preferată – Copiii împărtășesc între ei cele mai bune rețete ale bunicilor. 

Sper ca aceste propuneri să vă inspire și să reușiți să vă bucurați împreună cu cei dragi de cât mai 

multe moment speciale cu ocazia Crăciunului din acest an. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE 
 ÎN PARTENERIAT CU PĂRINȚII 

 
CRĂC ELENA ADRIANA 

COLEGIUL TEHNIC GENERAL GHEORGHE MAGHERU, TARGU – JIU 
 
 Dacă privim situația actuală, generată de pandemia COVID 19, noi ne regăsim în situația unui proces 

continuu de adaptare, când organizarea timpului liber al copiilor, nu mai este posibilă prin realizarea unor 
activități educative în unitățile școlare, așa cum eram obișnuiți, trebuie să realizăm că responsabilitatea 
noastră este poate și mai mare. Este foarte important să înțelegem că siguranța și sănătatea copiilor, stau la 
baza dezvoltării acestora și doar prin consolidarea eforturilor, putem asigura condiții sigure și incluzive în 
pofida contextului pandemic.  

 Ca profesor și Coordonator pentru Proiecte și Programe Educative Școlare și Extrașcolare, am 
organizat întâlniri online cu părinții și elevii. Este foarte important ca părinții să se simtă confortabil în 
cadrul relației cu persoanele implicate în educarea copilului lor. Din acest motiv trebuie să acordăm 
părinților timpul de care aceștia au nevoie pentru a înțelege întregul context legat de activitățile desfășurate. 
Obiectivul principal al colaborării dintre școală și familie în perioada claselor I – IV și gimnaziu, îl 
reprezintă susținerea eforturilor copilului pentru ca acesta să dobândească abilități și competențe specifice 
vârstei, pentru a obține succesul școlar. Liceul este o perioadă dificilă atât pentru adolescenți cât și pentru 
părinți, când legătura dintre școală și părinți trebuie să fie foarte strânsă, profesorul fiind pionul principal, 
responsabil de ,,sudarea” acestei relații. Implicarea părinților în activitatea educativă a copilului, nu 
presupune numai procesul instructiv – educativ și rezultatele obținute de elev, cuprinde și cunoașterea 
adolescentului, așa cum se comportă acasă, cât și la școală, ce face în timpul liber, care este anturajul de 
prieteni. Cunoașterea adolescentului / elevului, este greu să o realizezi în timpul unui proces instructiv – 
educativ, când comportamentul elevului cât și al profesorului se limitează la activitatea didactică și din 
acest motiv activitățile extrașcolare au un rol important în realizarea legăturii dintre elev – profesor – părinți 
– comunitate. 

Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară reprezintă spaţiul aplicativ care permite transferul şi 
aplicabilitatea cunoştinţelor, abilităţilor, competenţelor dobândite în sistemul de învăţământ. Prin formele 
sale specifice, activitatea educativă şcolară şi extraşcolară dezvoltă gândirea critică şi stimulează implicarea 
tinerei generaţii în actul decizional în contextul respectării drepturilor omului şi al asumării 
responsabilităţilor sociale, realizându-se, astfel, o simbioză lucrativă între componenta cognitivă şi cea 
comportamentală.  

 Activitățile extrașcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă și reprezintă o alternativă de 
petrecere a timpului liber în defavoarea frecventării cluburilor, barurilor, anturajelor nocive. Ele stârnesc 
interes, produc bucurie, facilitează acumularea de cunoștințe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. 
Concepția despre învățare are la bază ideea şi observația, că un număr mare al experiențelor noastre de 
învățare s-au desfășurat în afara sistemului de educaţie formală. 

Rolul familiei şi al comunităţii în care se formează copilul, apoi tânărul, este esenţial. Gradul de 
implicare al părinţilor în viaţa şcolară a copiilor lor influenţează şi rezultatele acestora, în sens pozitiv: cu 
cât părinţii colaborează mai bine cu şcoala, cu atât notele copiilor sunt mai mari. Educaţia nu este un proces 
de care este responsabilă în mod exclusiv şcoala, dar nici părinţii; este un proces al cărui succes depinde de 
colaborarea dintre cele două părţi implicate. 

 
 
BIBLIOGRAFIE: 
• Moisin, Anton-Părinți și copii, Editura didactică și pedagogică, București, 1995; 
• Cernea Maria, Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea procesului de învăţământ, 

în “ Învăţământul primar“ nr. 1, Bucureşti, Editura Discipol, 2000; 
• Nicola, I., Tratat de pedagogie școlară, București, Aramis, 2000. 
• Iucu, R., Instruire extraşcolară. Perspective teoretice şi aplicative, Iaşi, Polirom, 2001 
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COLABORAREA GRĂDINIȚĂ – FAMILIE 

ÎN BENEFICIUL COPILULUI 
 

PROFESOR CRĂCIUN DORIANA MIHAELA,  
GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 3  

DROBETA TURNU SEVERIN, JUDEȚUL MEHEDINȚI 
 
Educaţia vârstelor mici este considerată temelia personalităţii individului, de aceea educaţia trebuie 

să răspundă, în primul rând, nevoilor individuale şi să realizeze echilibrul între acestea şi dezvoltarea 
socială. 

Într-o lume tot mai izolată, mai puţin dispusă pentru socializare, cooperarea între factorii educaţionali 
– grădiniţă, şcoală, familie – devine necesară şi se impune şi ca obligaţie morală din partea acestora pentru 
a favoriza socializarea copiilor, pentru a-i familiariza, prin exemple şi modele, cu adevărate valori ale 
spiritualităţii umane. 

Astfel, educaţia şi-a multiplicat necontenit formele de organizare, odată cu evoluţia societăţii, în care 
rolul său a devenit din ce în ce mai important. Factorilor educativi tradiţionali, familia şi şcoala, li s-au 
adăugat alţii noi, precum biserica, instituţiile de cultură, mass-media, diferite centre de agrement, adică toţi 
aceia care asigură educaţia non-formală. Nu este posibilă în zilele noastre o existenţă izolată, în afara 
comunităţii, cu binele şi relele acesteia, deci o educaţie concepută şi derulată exclusiv în cadrul familiei, 
fără aportul calificat calificat al şcolii. Acţiunea concentrată a factorilor educativi este un deziderat 
important, pe care şcoala şi grădiniţa trebuie să-l conştientizeze şi să-l concretizeze. 

Personalul specializat al grădiniţei şi al şcolii ar trebui să orienteze familia pentru ca aceasta să-şi 
sporească rolul în formarea personalităţii copilului. Are drept atu interesul celor mai multe familii pentru 
confortul material şi spiritual în care creşte copilul, nivelul cultural la care se prezintă astăzi cele mai multe 
familii din ţara noastră.  

Este datoria oricărui cadru didactic să monitorizeze întregul sistem de factori care influenţează 
formarea copilului, să-i orienteze astfel încât acţiunea lor să fie pedagogică, mai aproape de şcoală. 

Acţiunea adulţilor ar trebui să fie orientată nu doar spre copilul de care sunt legaţi, ci către toţi copiii. 
În fond, îi pregătim pe copii pentru o societate mai bună, mai democratică şi nu trebuie să ne fie indiferent 
cum se vor comporta copiii noştri peste 15-20 de ani. 

Grădiniţa tradiţională a folosit convorbirea zilnică a educatoarei cu părinţii care însoţesc copiii 
dimineaţa sau îi iau acasă la sfârşitul programului, serbarea şcolară, lecţia deschisă cu participarea 
părinţilor, lectoratul pentru părinţi, care şi-au dovedit eficienţa în timp. Putem găsi şi forme noi de 
colaborare, reciproc avantajoase. 

Relaţia părinte-şcoală/grădiniţă trebuie să se bazeze pe încredere. Încrederea înseamnă cunoaştere şi 
preţuire reciprocă, respect şi dorinţa de comunicare. Ascultarea părinţilor care povestesc mici întâmplări 
din familie în care e implicat copilul poate conduce la evaluarea mediului familial, pe baza căreia se ia 
decizii. Educatoarea trebuie să fie prietenoasă, să încurajeze, să aprecieze contribuţia familiei la educaţia 
copilului. La rândul său, educatoarea prezintă întâmplări din grădiniţă, dovedind familiei interesul faţă de 
evoluţia copilului, faptul că nu-i este indiferent cum se prezintă acesta. Educatoarei i se cere să fie relaxată, 
calmă şi atentă, să comunice expresiv, înţelegând prin aceasta nu numai limbajul adevărat, ci şi contactul 
vizual, expresia feţei, zâmbetul, gesturile. 

Misiunea învăţământului preşcolar, ca învăţământ public nu poate fi realizată decât în interiorul 
spaţiului comunitar, ca rezultat al interacţiunii grădiniţiei cu mediul social, cultural şi economic. Se impune, 
deci, realizarea unei comunicări eficiente cu exteriorul, realizarea de partneriate autentice. Proiectul de 
parteneriat le foloseşte părinţilor pentru a cunoaşte şi respecta obligaţiile legale privind creşterea şi educarea 
copiilor, cadrelor didactice pentru perfecţionarea muncii în echipă, cunoaşterea copiilor ce vor fi preluaţi 
în clasa I, cunoaşterea cerinţelor şcolii. 

Când copilul este mic influenţele sunt organizate şi structurate de adulţii ce îl înconjoară: mai întâi 
părinţii şi ceilalţi adulţi din familie, apoi educatoarea şi ceilalţi copii cu care relaţionează. Responsabilitatea 
dezvoltării copilului, în primele etape ale vieţii sale, revine familiei şi nu întotdeaune influenţele sunt 
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pozitive. Chiar şi atunci când grădiniţa oferă programe bune şi eficiente, experienţele negative acumulate 
de copil, uneori, în familie, nu pot fi contracarate. Mai mult, ceea ce asimilează copilul de la grădiniţă se 
poate pierde dacă familia nu întăreşte şi nu valorifică suficient aceste achiziţii. Prin urmare, pentru ca 
activitatea desfăşurată în cadrul unui program de educaţie preşcolară să fie, realmente, pe termen lung, 
eficientă, este necesar ca specificul şi obiectivele acesteia să fie prezentate familiei, pentru ca, ulterior, să 
se iniţieze o colaborare strânsă între aceasta şi grădiniţă. 

Relaţia dintre familie şi grădiniţă ar trebui să fie o prioritate pe lista parteneriatelor educaţionale. Dacă 
familia va fi implicată de la început în programul educativ, ea va percepe corect importanţa colaborării cu 
grădiniţa, beneficiile acestei colaborări, iar implicarea sa în activitatea grădiniţei va fi conştientă, interesată 
şi reciproc avantajoasă. 

Parteneriatul educativ grădiniţă-familie trebuie iniţiat de instituţia preşcolară, ce are autoritatea 
socială şi legală de a se ocupa de educarea copiilor, având, în acelaşi timp, şi calitatea -dată de pregătirea 
psiho-pedagogică a personalului didactic- de a aprecia care sunt nevoile, posibilităţile copilului, raportate 
la cerinţele societăţii. 

Termenul de „parteneriat” se bazează pe premisa că partenerii au un fundament comun de acţiune şi 
un principiu al reciprocităţii, ceea ce le permite să-şi unească eforturile spre atingerea unui ţel comun. 
Colaborarea părinţi-educatoare presupune construirea unei relaţii clădite pe unificarea unui sistem de valori 
şi cerinţe adresate copilului. O astfel de relaţie impune respectarea unor condiţii: 

• comunicare între cei doi parteneri (educatoare-părinte); 
• respect reciproc; 
• implicarea partenerilor în identificarea şi promovarea intereselor copilului. 
Părinţii vor fi implicaţi permanent în activitatea grădiniţei, nu doar atunci când se ivesc probleme. Ei 

vor fi informaţi asupra politicilor educaţionale ale grădiniţei, vor cunoaşte scopul şi obiectivele programului 
educativ la care participă copilul lor. Pentru ca parteneriatul să fie eficient, nu doar formal, este esenţial să 
fie implicaţi în adoptarea deciziilor, să devină participanţi activi în derularea acţiunilor, să identifice, în 
tematica acţiunilor, valorificarea informaţiilor pe care ei le-au oferit despre copiii lor. Părinţi şi educatori, 
cu toţii au, în egală măsură, răspunderea contribuţiei şi eforturilor comune pentru a construi o relaţie de 
bună colaborare în beneficiul copilului. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE:  
1. Alexandra Mateiaş, "Copiii preşcolari, educatoarele şi părinţii", "Ghid de parteneriat şi consiliere", 

Ed. Didactică şi Pedagogică, R.A., Bucureşti, 2003; 
2. „Creativitatea în învăţământ: Şcoală-familie-comunitate", Ed. Terra, Focşani, 2004; 
3. Revista – „Învăţământul preşcolar”, nr. 1 – 2, 2008 (M.E.C.T.) 
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 IMPORTANȚA ACTIVITAȚILOR EDUCATIVE 
 IN PARTENERIAT CU PARINȚII 

  
 PROF. ITINERANT, CRACIUN MIRELA-CARMEN 

 SCOALA INCLUZI „ELENA DOAMNA” FOCŞANI – VRANCEA  
 
 Fiecare invatator are o cheie secreta cu care patrunde in trezirea interesului fiecarui elev pentru 

activitatea scolara,gaseste punctual de plecare pe taramul cunoasterii si in acelasi timp, calea succesului in 
activitatea didactica alaturi de elevii sai. 

 Responsabilitatea de manager al clasei implica mai multe roluri de profesor de parinte,de prieten.Este 
binecunoscuta importanta educatiei extrascolare,deoarece ea completeaza activitatea scolara si educatia 
familial. .Proiectarea unor activități în parteneriat cu părinții este deosebit de benefică. Părinţii sunt 
parteneri in educaţie pentru că deţin cele mai multe informaţii despre copilul lor, ei furnizând informaţiii, 
precum şi date despre contextul de dezvoltare a acestuia. Ei sunt persoanele care cunosc cel mai bine copilul 
şi constituie o bună sursă de consultanţă pentru cei care lucrează cu copiii lor şi sunt principalii susţinători 
ai copilului. 

Părinţii trebuie să se implice în activitatea copilului în afara casei şi să-i încurajeze şi pe ceilalţi părinţi 
să se alăture. 

 Angajarea şi responsabilizarea familiei în educaţia copilului sunt fundamentale pentru reuşita 
participării la școală.  

Cateva idei practice 
• Părinţii pot veni la școală să-i ajute pe copii la diverse activităţi care implică abilităţi de viaţă sau 

sociale, cum ar fi schimbatul pentru ora de educaţie fizică şi plimbări, excursii, legarea şireturilor şi 
încheierea nasturilor, spălarea mâinilor înainte de masă  

• Părinţii îi pot asculta pe copii când recită poezii, interpretează un cântec sau se joacă, pot să se joace 
împreună jocuri de recunoaştere a literelor sau într-un joc dinamic, pot pregăti ora de desen  

• Părinţii pot veni la școala să vorbească despre serviciul lor – coafeză/frizer, brutar,agricultor, 
învăţător, medic, asistent social, poliţist, grănicer, vânzător ,etc 

• Parintii pot participa la ocazia sărbătorilor legale (Crăciun, Paşte, 1 Decembrie, Sfântul Andrei, 24 
Ianuarie) sau a diferitelor evenimente din comunitate (de ex.,Hramul) 

 •Părinţii pot contribui la realizarea unor obiecte de artă (de exemplu, obiecte de artizanat tradiţionale) 
. 

• Părinţii au multe pasiuni şi hobby-uri pe care le pot împărtăşi cu copiii în cadrul cluburilor organizate 
la școală, cum ar fi clubul de fotbal, de muzică, de pescuit, de artă populară (unde se pot utiliza materialele 
refolosibile), de desen şi pictură, şah, dame; 

 Pe măsură ce sunt prezentate astfel de idei, ne vom da seama de potenţialul pe care îl au părinţii şi 
vom deveni şi mai inspiraţi. În plus, părinţii pot veni cu propriile idei de a ajuta școala, atunci când vor 
sesiza implicarea altor părinţi.  

Avantajele parteneriatului cu parintii: 
- parintii devin mult mai implicaţi în educaţia copiilor lor; 
- stabilesc prietenii şi relaţii de ajutor cu ceilalţi părinţi. 
 - invatatorii deșcoperă noi tehnici de învăţare pentru a veni în ajutorul copiilor care întîmpină 

dificultăţi. 
- copiii devin participanţi ai comunităţii şi contribuie la bunul mers al acesteia; 
- ajută la dezvoltarea solidarităţii şi toleranţei comunităţii; 
 
BIBLIOGRAFIE 
1. Bunescu, G., Alecu, G., Badea, D., Educaţia părinţilor, Strategii şi programe, E.D.P., Bucureşti, 

1997 
2. Cucoş C. Pedagogie, Ed. Polirom, 2006. 
3. Strategii educaţionale centrate pe elev Coordonatori: Şoitu Laurenţiu, Gherciu Rodica Diana. 

Buzău, Tipografia ALPHA MDN, 2006.
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IMPORTANȚA ACTIVITAȚILOR EDUCATIVE REALIZATE IN 

PARTENERIAT CU PARINȚII 
 

 PROFESOR, CREȚA ALINA 
 
 Educația este un proces al cărui obiectiv este formarea integrală a copiilor. 
Pentru a se produce dezvoltarea intelectuală, emoțională și socială a copiilor, în cele mai bune 

condiții, este necesar să existe canale de comunicație și acțiuni ale familiei în parteneriat cu școala. 
Factorii de bază care ajută copilul în desăvârșirea propriei educaţii sunt şcoala şi familia. 
Participarea activă a părinților în viața școlară a copiilor se materializează printr- un randament școlar 

mai bun, relații și atitudini pozitive ale părinților despre școală. 
 Pentru o bună educare a copiilor, familia și școala trebuie să împartă responsabilitățile. Atât școala 

cât și familia au un rol fundamental în dezvoltarea integrală a copilului. 
Între familie și școală trebuie să existe o comunicare foarte strânsă. Dacă un profesor vrea să educe, 

trebuie să colaboreze cu părinții, pentru ca efortul pe care îl realizează la clasă să aibă continuitate și în 
restul zilei. 

Colaborarea familiei cu școala are o importanță majoră, cu efecte pozitive asupra elevilor, părinților, 
profesorilor, școlii și a comunității. 

 În societatea noastră, educația familiară și școlară joacă un rol foarte important în achiziția de 
cunoștințe și comportamente ale copilului.  

O bună interacțiune între școală și familie, oferă copilului o imagine de apropiere între persoanele 
care se ocupă de el. 

Familia și școala sunt cele care influențează dezvoltarea individului și procesul educativ, de aceea 
este foarte importantă colaborarea tuturor celor care intervin în procesul de dezvoltare și formare al 
copilului. 

Parteneriatul educaţional este forma de comunicare, cooperare şi colaborare în sprijinul copilului la 
nivelul procesului educațional. 

 Implicarea părinţilor joacă un rol important în cadrul intervenţiei şcolare. Acţiunile care implică 
părinţii produc o schimbare în ambientul familiei şi cresc aspiraţiile, atât ale părinţilor pentru copiii lor, cât 
şi ale copiilor înşişi. 

Copilul obţine rezultatele şcolare în funcţie de modul în care părinţii se implică în procesul de 
învăţare, asigurându-i copilului cele necesare studiului. 

Tot în familie se formează cele mai importante deprinderi de comportament ,,cei şapte ani de acasă’’, 
adică: respectul, politeţea, cinstea, sinceritatea, decenţa în vorbire şi atitudinea. 

Între familie şi şcoală trebuie să existe o permanentă colaborare care se poate realiza prin vizite 
reciproce, şedinţe şi lectorate cu părinţii. 

Parteneriatul familie – şcoală este relaţia cea mai profitabilă pentru toti cei care participă la acest 
demers. 

Şcoala este instituţia socială în care se realizează educaţia organizată a tinerei generaţii . Ea este 
factorul decisiv pentru formarea unui om apt să contribuie la dezvoltarea societaţii, să ia parte activă la 
viaţă și să fie pregătit pentru greutățile vieții. 

Cadrele didactice află cum este fiecare copil, ce îl interesează şi-l pasionează, iar părinţii vor cunoaşte 
în ce momente să-l susţină pe şcolar, în ce fel să-l motiveze şi să-l ajute .  

În școală se realizează educaţia organizată a tinerei generaţii. 
Procesul de învăţământ este cel care conferă şcolii rolul decisiv în formarea omului. Menirea şcolii 

nu este numai de a înzestra elevii cu un bagaj de cunoştinţe cât mai mare, ci şi de a stimula calitatea de om. 
Colaborarea dintre şcoală şi familie presupune o comunicare efectivă şi eficientă, o unitate de cerinţe 

şi o unitate de acţiune când este vorba de interesul copilului. Implicarea părinţilor în problemele şcolii se 
referă la construirea unor relaţii pozitive între familie şi şcoală . 

Formele de colaborare a părinţilor cu şcoala sunt următoarele: participarea la şedinţe şi lectorate, 
sprijinirea elevilor în efectuarea temelor, participarea la activităţi cultural- artistice şi sportive etc.  
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De multe ori apar dificultăţi de comunicare şi de dezvoltare a relaţiei şcoală- familie.  
Trebuie cunoscuţi factorii care favorizeaza, dar şi factorii care blochează o comunicare eficientă. 

Lipsa comunicării afectează evoluţia elevului, rezultatele lui şcolare şi comportamentul elevului.  
Factorii care favorizează comunicarea sunt: mediul ambiant de discuţie să fie plăcut, transmiterea 

informaţiilor de către profesor într-o formă accesibilă părinţilor, etc. 
Părinţii trebuie să vadă în şcoală un prieten, un colaborator. Una dintre cele mai importante preocupări 

ale familiei şi un punct comun pe care îl are aceasta cu şcoala este orientarea şcolară şi profesională a 
elevului. Între familie şi şcoală trebuie să existe o permanentă colaborare . Un parteneriat familie – şcoală 
este relaţia cea mai profitabilă pentru toţi cei ce participă la acest demers. Şcoala este factorul decisiv pentru 
formarea unui om apt să contribuie la dezvoltarea so-cietății. Ora de dirigenţie este ora în care se urmăreşte 
valorificarea abilităţilor de interrelaţio-nare,de asumare a responsabilităţii, de descoperire a propriilor 
aspiraţii spre formarea şcolară și profesională.  
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PARTENERIAT EDUCATIONAL 

GRADINITA – FAMILIE 
„EDUCATOARE PENTRU O ZI” 

 
GRADINITA SCOLII GIMNAZIALE NR. 1 ZANESTI 
PROPUNATOR: EDUCATOARE, CRETU MANUELA 

 
„Avem ceea ce crestem, avem roada a ceea ce am semanat.” Protos. Iustin Parvu 
„Fiecare dintre povatuitoru va da seama, mai apoi, pentru cat de cinstiti au fost cu cei pe care i-

au invatat. Cand inveti pe altul, cand povatuiesti, arunci o samanta. Daca samanta e mincinoasa, ea va 
rodi pe masura.” Protos. Iustin Parvu 

 
ARGUMENT 
Traim vremuri tulburi, in care valorile crestine adevarate sunt inlocuite cu iluzii care ne-au fost 

vandute in ultimii 30 de ani, zi de zi, mass media fiind principalul vinovat pentru aceasta manipulare 
marsava. 

Cadrului didactic i s-a anulat practic statutul, fiind pus prin orice mijloace la zid pentru a fi lovit cu 
pietre. Munca omului de la catedra nu mai conteaza; copiii se nasc invatati, cunostintele oferite de scoala 
nu ma sunt „in trend”, iar parintii s-au transformat in vanatori insetati de razbunare sau in adevarati 
judecatori care detin adevarul absolut, cu drept de viata si de moarte asupra omului de la catedra. 

Sa nu uitam insa faptul ca acuzatorii sunt de cele mai multe ori semianalfabeti care au urat scoala 
de cand se stiu sau persoane cu bani care, din dorinta de a epata prin ceea ce le ofera propriilor copii, uita 
ca cei 7 ani de acasa sunt piatra de temelie pe care se cladeste omul de mai tarziu, puternic si capabil sa 
lupte cu greutatile vietii. 

Tocmai de aceea, acest proiect urmareste transformarea fiecarui parinte, timp de o zi, in educatoare, 
pentru a intelege ca gradinita nu inseamna doar joaca si munca la catedra merita respectul cuvenit. 

 PARTILE PARTENERIATULUI: 
Grupa mijlocie a Gradinitei nr.1 Zanesti reprezentata de educatoarea Cretu Manuela si parintii 

copiilor din grupa. 
GRUPUL TINTA: 
Prescolarii grupei mijlocii ai Gradinitei nr.1 Zanesti, impreuna cu partintii acestora 
BENEFICIARII PROIECTULUI: 
DIRECTI: prescolarii grupei mijlocii ai Gradinitei nr. 1 Zanesti, partintii acestora, educatoarea 
INDIRECTI: Scoala Gimnaziala nr. 1 Zanesti 
PARTENERI EDUCATIVI: 
Gradinita nr.1 a Scolii Gimnaziale nr. 1 Zanesti 
Colectivul de parinti ai copiilor din grupa 
MIJLOACE DE REALIZARELa incepu,t parintii vor asista la cateva activitati sustinute de 

educatoare impreuna cu copiii din grupa, activitati care vor constitui un model pentru ceea ce vor avea 
acestia de facut in ziua in care o vor suplini pe educatoare. 

METODE/ TEHNICI/ PRINCIPII DE LUCRU: 
Sustinerea de catre parinti a activitatilor dintr-o zi, respectand etapele unui proiect didactic, folosind 

in cadrul acestora material didactic confectionat de ei. 
SCOPUL PARTENERIATULUI: 
Educarea parintilor in scopul intelegerii si respectarii muncii cadrului didactic cu copiii de varsta 

prescolara. 
*Formarea atitudinii de respect reciproc, respectiv familie-gradinita; 
*Formarea atitudinii fata de propriul copil, in vederea abordarii unui comportament adecvat 

nevoilor si contextului in care se vorbeste despre relatia celor doi; 
*Incurajarea parintilor in relationarea cu grupul de copii si cu parintii acestora. 
OBIECTIVELE PARTENERIATULUI: 
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*Cunoasterea obiectiva a propriului copil in raport cu colegii sai de grupa; 
*Cunoasterea unor reguli de baza in relatia parinte-copil; 
*Formarea unui spirit de echipa educatoare- parinte- copil. 
MODALITATI DE EVALUARE: 
-activitati comune; 
-vizionare de filmulete de la activitatile sustinute de catre parinti impreuna cu copiii din grupa; 
-excursie in saptamana”Scoala altfel”; 
-analiza activitatilor. 
REPERE TEMPORALE: an scolar 2019- 2020 
LOCATIA: Gradinita nr.1 a Scolii Gimnaziale nr.1 Zanesti 
RESURSELE PROIECTULUI: 
-umane: director, educatoare, parinti, copii; 
-materiale: sala de clasa, material didactic, camera foto, lucrari ale copiilor; 
-financiare: resurse proprii. 
REZULTATE ASTEPTATE: 
- sa aprecieze si sa respecte munca educatoarei intr-o maniera obiectiva, intelegand rolul si 

eforturile acesteia in formarea zilnica a copiilor. 
TEHNICI DE MONITORIZARE: fotografii, filmulete. 
EVALUARE: program artistic interactiv copii- parinti. 
FINALIZAREA PROIECTULUI: 
 La finele anului scolar, intr-un cadru de sarbatoare, se va puncta reusita proiectului si vor fi premiati 

parintii care au făcut față cu succes provocării. 
„COPILUL AJUNGE PENTRU PARINTII SAI, DUPA EDUCATIA PE CARE O CAPATA: 

RASPLATA SAU PEDEAPSA.” 
 -J. J. ROUSEAU- 
 CONTRACT DE PARTENERIAT 
Nr................. din ........................ 
 
 I. PĂRȚILE CONTRACTANTE 
I.1.Inițiator: Ed. Crețu Manuela 
 Unitatea școlară:  
 Adresa:  
I.2.Partener: 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.................................................................................................................. 
II. SCOPUL PARTENERIATULUI: 
................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.................................................................................... 
III. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR 
III.1.Inițiatorul se obligă:  
................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.................................................................................. 
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III.2. Partenerul se obligă:  
................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.................................................................................. 
IV. DURATA PARTENERIATULUI: 
 
Prezentul contract a fost încheiat astăzi, ................., în .......... exemplare, câte unul pentru fiecare 

parte semnatară.  
Inițiator:  
Partener 
Viza unității școlare: 
Director, 
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IMPORTANTA ACTIVITATILOR EDUCATIVE 

 IN PARTENERIAT CU PARINTII 

 

CRISAN MARIA, PROF. ÎNV. PRIMAR 

ŞC. GIM. BEICA DE JOS 
 

 Începutul fiecărui an şcolar este o provocare, acesta fiind momentul realizării parteneriatelor cu 

părinţii elevilor din clasa pe care o va gestiona cadrul didactic. Această colaborare: familie, părinte, cadru 

didactic este necesară şi se realizează din dorinţa de a menţine o legătură reală pentru îndeplinirea cerinţelor 

educaţionale ale copilului. Părinţii sunt implicaţi în activităţile desfăşurate la clasă, în acest fel, dar şi în 

activităţile extra-curiculare. Sunt invitaţi să devin parteneri egali în educarea copiilor lor, implicându-se în 

atragerea de resurse necesare desfăşurării activităţilor educative, urmărindu-se crearea cadrului educativ 

favorabil desfăşurării învăţării continue. În acelaşi timp părinţii devin beneficiarii unor informaţii şi 

cunoştinţe folositoare educării copiilor lor. De asemenea, sunt implicaţi în atragerea de resurse materiale şi 

financiare necesare desfăşurării activităţilor din perioada Sărbătorilor de iarnă, în special Sărbătoarea 

Crăciunului, a evenimentelor organizate la sfârşitul anului şcolar şi a excursiilor.  

 Învăţământul primar, cât şi grădiniţa, constituie temelia întregului sistem educaţional, având menirea 

de a include copilul în activităţi bazate pe respectarea unor reguli asidue şi bine structurate dintr-o 

colectivitate mereu în schimbare. 

 Şcoala invită şi asigură copiilor cadrul necesar socializării, obişnuirea acestora cu cei de o vârstă cu 

ei, având aceleaşi nevoi şi interese, respectând anumite cerinţe şi acceptând realităţile sociale.  

 Familia este pentru copil prima şcoală, părinţii având rolul primului educator, în familie punându-se 

piatra de temelie a întregii vieţi sociala a copilului. Rolul de instituţie socială preocupată să-i asigure 

copilului condiţiile necesare dezvoltării armonioase îi revine, de asemenea, familiei. Iar, în colaborare cu 

şcoala, formează stâlpii de susţinere şi de rezistenţă ai educaţiei, contribuind, prin mijloace specifice, la 

formarea viitorilor tineri.  

 Cele două instituţii, fundamentale în educaţie, constituie pentru copil, două lumi diferite, una oferind 

afectivitatea şi gingăşia copilăriei, cealaltă exigenţa şi orientarea spre un viitor promiţător. Aceste două 

medii educaţionale care se completează şi se susţin, asigură copilului o bună integrare în activitatea şcolară 

şi, într-un plan mai amplu, în viaţa socială. 

 În perioada primei şcolarităţi obiectivul principal fiind susţinerea eforturilor copilului pentru 

dobândirea instrumentelor de muncă intelectuală, clasa devenind pentru el mediu de socializare şi 

achiziţionare de deprinderi sociale necesare vieţii. 

 Cunoaşterea mediului familial al copilului înseamnă începutul colaborării şcoală-familie. 
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IMPORTANȚA PARTENERIATULUI CU PĂRINȚII 

 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”FRAȚII GRIMM”, SIBIU 

PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PREŞCOLAR: CUCER ANIȚA 
 
,,Familia este un factor important şi de răspundere al educaţiei. Părinţii o conduc şi răspund de ea 

în faţa societăţii, a fericirii lor şi a vieţii copiilor.,, A.S. Makarenko 
  
 Situația globală actuală a impus noi tendințe în sistemul de învățământ, prin mutarea conținutului și 

a interacțiunii în mediul online. Nimeni nu prevăzuse o astfel de schimbare, dar contextul actual a făcut în 
așa fel încât educatorii au găsit soluțiile potrivite pentru a continua procesul de învățare. 

 Scrisoarea metodică adresată cadrelor didactice din învățământul preșcolar descrie acest an școlar 
,,Un an școlar altfel,,. Declararea pandemiei de COVID-19 și măsurile impuse în acest context, a determinat 
sistemul de învățământ românesc să se adapteze noilor provocări generate de pandemia de COVID-19. 
Dacă într-o primă fază atenția s-a axat pe organizarea clasei virtuale, pe sincronizarea conținutului și 
instruirea preșcolarilor, urmează momentul evaluării conținutului parcurs. 

 Scopul principal al educației în perioada preșcolară este integrarea copilului în colectivul grupei în 
vederea pregătirii lui pentru socializare și pentru școală. Prin această pregătire se urmărește formarea unei 
personalități mature pentru activitatea de tip școlar. Pentru consolidarea relațiilor interpersonale și 
realizarea sintalității colectivului de copii, ca grup social, meritul educatoarei va fi cu atât mai mare cu cât 
va reuși să stabileasca echilibrul și coeziunea grupei, fără a forța lucrurile, prin empatie și profesionalism. 

 Mediul extrașcolar oferă copilului de vârstă preșcolară resurse inepuizabile de cunoaștere și 
reprezintă cadrul propice de utilizare a metodelor euristice în vederea susținerii invățării active și interactive 
la preșcolari. 

 Dar pentru ca tot efortul educatoarei să fie răsplătit cu rezultate mulțumitoare din partea copiilor, are 
nevoie de ajutorul familiei copiilor-factorilor educaționali-atât pentru a prelua și dezvolta direcțiile de 
acțiune formativ-educative pe care le antrenează instituțional, cât și de a găsi rezolvări concrete la necesități 
de diverse categorii: financiare, practic-aplicative, organizaționale ori logistice. Toate aceste motivații 
conduc către necesitatea unui parteneriat real, activ-participativ, captivant și motivant, cu implicare 
susținută din partea familiei. De aceea, in grădiniță, fiecare educatoare iși concepe un program de 
parteneriat sau de consiliere și orientare a părinților, prin planificarea, organizarea și desfășurarea unor 
acțiuni de implicare continuă și valorificare a fiecărui părinte, atragerea lui in lumea minunată a grădiniței 
și asumarea unor responsabilități comune la nivelul grupei din care face parte copilul său. 

Totodata, relația grădiniță-familie-societate se definește și printr-o comunicare indirectă, prin 
abordări și discuții sincere, din care să reiasă așteptările acestora privitoare la actul educațional, dar și a 
feed-back-ului. Printre activitățile de implicare a partenerilor educaționali se numără și serbările care au un 
impact pozitiv asupra copilului, iar succesul acestora depinde în mare măsură de stilul și tactul pedagogic 
al educatoarei, de disponibilitatea fizică a colaboratorilor educaționali, de formarea unor tipare educaționale 
bazate pe sinceritate, comunicare, implicare și respect.  

 Serbările şcolare reprezintă pentru fiecare cadru didactic o importantă modalitate de dezvoltare a 
simţului estetic al copiilor, asigurând, totodată şi un important mijloc de evaluare, atât a procesului 
instructiv-educativ, pe care-l organizează şi îl desfăşoară, cât şi al performanţelor atinse de copii în cadrul 
acestui proces.  

 Serbările şcolare au un caracter stimulator asupra creativității și afectivității preşcolarilor, 
îmbogăţesc şi nuanţează viaţa lor afectivă, copiii experimentând sentimente neîncercate sau mai slab 
manifestate anterior, izvorâte din sursa inepuizabilă de emoţii variate şi trainice pe care le reprezintă. 
Activitățile artistice contribuie la acumularea cunoștințelor și la lărgirea orizontului de cunoaștere al 
copiilor. Serbările reprezintă un nesecat izvor de satisfacții, oferă bună dispoziție, favorizează dezvoltarea 
copiilor din punct de vedere fizic și psihic. Importanța lor educativă rezidă în conținutul artistic prezentat 
precum și în atmosfera sărbătorească ce se instalează cu acest prilej. Reprezentările artistice reprezintă un 
prilej de evaluare a activităților ce le-au pregătit.  
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 Fiecare serbare este un prilej de bucurie, încântare, evidenţiere a talentului şi a muncii fiecăruia. În 
acelaşi timp, e o provocare şi o ocazie de a ne transforma în regizori, noi, cadrele didactice, în actori, ei, 
copiii şi în publicul spectator, dumnealor, părinţii, un public foarte subiectiv, emoţionat şi generos cu 
aplauzele. Orice serbare şcolară este o sărbătoare, atât pentru copii cât şi pentru dascălii lor și, nu în ultimul 
rând, pentru părinţii copiilor care mai mult decât oricând, au devenit în această perioadă, partenerii cadrelor 
didactice. 
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 OBICEIURI DE CRĂCIUN ȘI DE ANUL NOU 

 DIN COMUNA FRATAUȚII-NOI 
 

PROF IN INV PRIMAR, CUCIUREAN OTILIA, 
 ŞC. GIMN. ,,GEORGE TOFAN’’ BILCA, SUCEAVA  

 
 Frătăuții-Noi este un sat, binecuvântat de Dumnezeu, un sat din frumoasa Bucovină, unde, încă se 

mai păstrează și astăzi obiceiuri din moși strămoși. Cu drag doresc să prezint câteva obiceiuri frumoase de 
care, încet, încet o să le ducem dorul, că sunt pe cale de dispariție. În cadrul obiceiurilor de iarnă, în comuna 
Frătăuţii-Noi, se practică o variată gamă de obiceiuri și piese tradiționale care se păstrează din strămoși, 
multe din ele mai practică și astăzi. Vă prezint câteva din ele: 

- Ca și colinda, plugușorul are diferite formule de deschidere: 
,,Frunză verde trei mărari, Și-ascultați vorbele mele 
Bună seara, gospodari, Ia sunați din clopoței, 
Gospodari și gospodine, Și pocniți din bice măi 
Și voi tinere copile. Porniți plugul măi flăcăi! 
Dați-vă după perdele, Hăi! Hăi!,, 
 Întâlnim de asemeni formule stereotipe:  
,,Ia sunați din cplopoței, 
Și pocniți din bice măi, 
Mai strigați o dată hăi!,, 
 Finalul plugușorului constă în urarea: 
,,Hopuri, hopuri, hopurate, Un An Nou cu floricele 
La mulți ani cu sănătate. Opriți plugul măi flăcăi 
Hopuri, hopuri, hopurele, Aho!,, 
 Unele texte de plugușor promovează drept protagonist o figură legendară, aceasta fiind Traian, un 

om harnic care lucrează pământul ajutat de calul lui credincios: 
,,S-a sculat mai an Peste câmpuri s-a uitat, 
Badica Traian, Ca s-aleagă loc curat 
El în scări s-a ridicat, De arat și semănat!...,, 
 Oprișenii . Această piesă frumoasă este unică în satul Frătăuții-Noi din frumoasa Bucovină, care se 

practiă, de asemeni în seara Anului Nou. În componența piesei intră 11 persoanaje, care sunt așezate astfel: 
 muzicant 
 țigan țigancă 
 2 căiuți mari, după înălţimea tinerilor 
 2 căiuți mijlocii 
 2 căiuți mici, maiorul și căpitanul. 
 Când piesa intră în curtea casei, aceștia cântă în cor: 
,, Dimineața când se scoală 
Printre flori a le uda 
Și udând din floare-n floare 
Frumoși știe a cânta.  
Băi a cânta!,,.  
 Urmează ca celelalte personaje să își spună rolurile. Maiorul, înainte de ași zice replicile, întreabă pe 

gazde dacă vor să le zică urări mai ,,deocheate,, sau nu, adică ,,cu perdea sau fără perdea,, adaptându-se la 
preferințele gazdei. La finalul piesei personajele, după ce și-au luat răsplata, se retrag cântând în cor: 

,,Când m-oi libera la anul 
Și-oi veni în sat la noi, 
Să sărut mândruța dragă, 
Pe obrajii amândoi 
Pe amândoi!,,  
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 După plecarea tinerilor, rămâne la urmă țiganca, care începe să se caine că i-a murit scroafa, că are 
mulți copii, le ghicește gazdelor în cărți ( zicând lucruri adevărate cunoscând bine gazda), încercând să 
scoată cât ma mulți bani. Nemulțumită ca de obicei, țiganca, merge la poartă să împartă plata primită cu 
ceilalți.  

 
Eseul este o scurtă prezentare din lucrarea de licenţă OBICEIURI CALENDARISTICE ŞI 

FAMILIALE DIN COMUNA FRĂTĂUŢII-NOI, iunie 2008, Universitatea Ştefan cel Mare Suceava 
 

397



 
IMPORTANTA ACTIVITATILOR EDUCATIVE REALIZATE IN 

PARTENERIAT CU PARINTII  
 

 PROFESOR CURCUDEL GINA MANUELA 
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 21 IASI 

 
 Instruirea copilului începe din momentul naşterii. Mulţi părinţi consideră că învăţarea începe la 

şcoală şi privesc copilul ca pe o jucărie. Dar „şcoala” începe de acasă, copilul învăţând tot timpul, în mod 
spontan. 

 Pentru o formare pozitivă a copilului este necesară o unitate de acţiune a celor doi factori importanţi: 
grădiniţă şi familie.în colaborarea dintre grădiniţă şi familie, grădiniţei, deci cadrului didactic, îi revine 
sarcina de coordonare a relaţiei ce se stabileşte între ele. Din punct de vedere pedagogic coordonarea se 
referă atât la valorificarea influenţelor ce se exercită în familie, cât şi la îndrumarea familiei prin 
familiarizarea părinţilor cu anumite metode şi procedee de educaţie în concordanţă cu particularităţile de 
vârstă şi individuale ale copilului. 

 De multe ori familia consideră este suficient să satisfacă nevoile primare ( hrană, locuinţă, 
îmbrăcăminte) ale copilului, neluând în seamă aspectul afectiv. Gradul de implicare al părinţilor în educarea 
copilului, în colaborarea cu grădiniţa, influenţează dezvoltarea celui mic sub toate aspectele: cognitiv, fizic 
şi socio-emoţional. Parteneriatul grădiniţă-famile nu trebuie privit doar ca o simplă activitate birocratică ( 
ceva scris pe o hârtie), ci ca pe un stimulent în folosul copiilor. 

 Activităţile educative derulate la vârsta preşcolară satisfac motivaţiile copiilor, le dezvoltă bagajul 
de cunoştinţe, spiritul ludic şi cel civic, le cultivă dragostea faţă de istoria şi cultura românească, respectul 
faţă de artă şi frumos. 

 Realizarea acestor activităţi necesită o implicare activă a părinţilor atât materială cât şi în ceea ce 
priveşte conţinutul lor. Prin intermediul părinţilor reuşim uneori mai uşor să descoperim înclinaţiile celor 
mici astfel încât în activităţile derulate să primeze interesele copiilor. 

 Activităţile derulate în perioada sărbătorilor de iarnă reprezintă un bun prilej de a-i învăţa pe copii 
despre datinile şi obiceiurile românilor dar şi despre ceea ce înseamnă a dărui. Momentele dificile prin care 
cu toţii trecem a făcut să regândim modul de realizare a unor acţiuni ( daruri pentru copii, programe artistice 
pentru persoana vârstnice, întâlnirea mult aşteptată cu Moş Crăciun) . Oferirea unor daruri copiilor din 
medii defavorizate s-a putut realiza cu ajutorul părinţilor, dar nu a mai existat emoţia oferirii acestora în 
mod direct. Întâlnirea cu Moş Crăciun va fi altfel: în mediul on-line. Vom încerca să oferim copiilor prilejul 
da a fi alături de colegi şi de Moş Crăciun şi de a-şi manifesta bucuria în momentul primirii darurilor. Fără 
colaborarea părinţilor în stabilirea unui program accesibil tuturor, în pregătirea unor scurte momente pentru 
colegi şi Moş Crăciun, întâlnirea nu ar putea avea loc. 

 Activităţile educative contribuie la dezvoltarea personalităţii copilului, el simţindu-se valoros, 
important, cu potenţial creativ, cu spirit de echipă şi dragoste de muncă. Prin tot ceea ce facem prin aceste 
tipuri de activităţi, punem în valoare capacităţile copilului, deprinderile şi abilităţile lui şi scoatem în 
evidenţă dorinţa lui de implicare . 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE 

ÎN PARTENERIAT CU PĂRINȚII 
 

PROFESOR, MARIOARA CURCULESCU 
LICEUL TEHNOLOGIC ,,TIU DUMITRESCU,, MIHAILESTI - GIURGIU 

 
MOTTO: ”Prezenţa părinţilor poate transforma cultura şcolii” (S.L. Lightfoot) 
 
Printre problemele importante ale învăţământului românesc, în această etapă de modernizare rapidă, 

se găseşte şi cea care vizează parteneriatul „şcoală - familie”. În activitatea de educaţie în familie, un rol 
important îl are „climatul” care este rezultatul raporturilor dintre membrii familiei şi care contribuie la 
formarea copilului ca om. 

Activitatea educativă din şcoală are într-adevăr reușite doar dacă se bazează pe un real parteneriat cu 
părinții elevilor. Vorbim aici nu neapărat de contractul de parteneriat cu părinții –chiar dacă el este 
obligatoriu în toate unitățile de învățământ, ci de cultivarea permanentă a relației cu familiile copiilor, 
pentru pentru identificarea nevoilor și intereselor reale aşe acestora, pentru cunoașterea comportamentului 
copilului în mediul familial, care are reale repercusiuni asupra comportamentului școlar. 

Conlucrarea dintre familie şi şcoală este un parteneriat în care cele două părţi trebuie să colaboreze, 
completându-se şi ajutându-se reciproc. Pentru a realiza acest parteneriat, părinţii trebuie să fie într-un 
contact permanent cu şcoala, nu să facă doar act de prezenţă atunci când sunt convocaţi la şedinţele cu 
părinţii sau la discuţii cu dirigintele, când copilul întâmpină anumite probleme.  

Cooperarea profesor - părinte în beneficiul elevului vine în completarea participării părinţilor la 
gestiunea şcolii. Ca responsabili legali ai educaţiei copiilor lor, ei au responsabilitatea de a influenţa natura 
acestei educaţii; modelele participative pot ajuta la coordonarea eforturilor educative şi la orientarea 
adaptării şcolii la schimbările din societate. 

Părinţii au fost captați de şcoală prin forme variate de activităţi extraşcolare, determinându-i să adere 
la ideea de colaborare activă, acceptând rolul de factor răspunzător în devenirea propriului copil. Părinții 
care au participat la activitățile extrașcolare și-au exprimat aprobarea și interesul față de educația dată de 
școală. Aceste activităţi extraşcolare au avut o importanță neaşteptat de mare în rândul părinţilor care au 
încercat relaţii noi cu copiii lor, fapt ce i-a determinat să-şi schimbe radical, în mod pozitiv, atitudinea faţă 
de şcoală. 

 
Activităţile derulate, a îmbunătăţit considerabil legătura dintre şcoală cu familia, părinţii simţindu-se 

utili, prezentând în acest fel un interes mai mare pentru şcoală. Activităţile extraşcolare, sunt atractive la 
orice vârstă. Ele produc bucurie, stârnesc interes, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită 
un efort suplimentar. Elevilor li se dezvoltă spiritul operational, practic, manualitatea, dând oportunitatea 
fiecăruia să se afirme conform naturii sale. Elevii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi 
se supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi.  

Profesorul are posibilitatea, prin acest tip de activitate, să-şi cunoască elevii, să le influenţeze 
dezvoltarea, să-i dirijeze să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal – pregătirea copilului 
pentru viaţă. Realizarea acestor obiective depinde în primul rând de profesor, de talentul său, de dragostea 
sa pentru elevi, de abordare a temelor, de modul creator, prin punerea în valoare a posibilităţilor şi resurselor 
de care dispune clasa de elevi . Organizaţia şcolară trebuie să-şi deschidă porţile pentru ca familia să 
cunoască şi să participe la activităţile ce se desfăşoară în incinta şi în exteriorul şcolii dar organizate de 
aceasta. Cadrele didactice trebuie să iniţieze activităţi care să ofere familiei oportunităţi de a participa alături 
de copil, de a cunoaşte copilul în situaţii diverse, de a se bucura alături şi cu copilul de realizările lui, de a 
lucra împreună părinte-copil la diferite proiecte.  

De exemplu, serbările şcolare – reprezintă evenimente de o importanţă deosebită în activitatea 
elevilor şi în viaţa familiilor acestora - atât din punct de vedere afectiv, cât şi cognitiv, dând ocazia elevilor 
de a prezenta, într-o manieră personală şi originală, tot ce au învăţat pe parcursul unui semestru sau an 
şcolar. Acest tip de activităţi extracurriculare au reprezentat întotdeauna un prilej de manifestare inedită al 
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talentului nativ al copilului. Este o ocazie în care copilul îşi poate pune în valoare inteligenţa dominantă 
descoperită şi valorificată de cadrul didactic. De multe ori familia este surprinsă de potenţialul propriului 
copil. Cântecul, dansul, recitarea de poezii sau interpretarea unor piese de teatru reprezintă câteva dintre 
formele de manifestare prin care copilul îşi satisface nevoia de afirmare de joc, căpătând încredere în 
propriul potenţial artistic şi cognitiv. De aceea o sărbătoare şcolară reprezintă un mijloc eficient de educare, 
de influenţare formativă a elevilor, de sudare a colectivului, de asigurare a unor contexte educaţionale în 
care relaţionările se produc în condiţii inedite, de încurajare a talentului, de dezvoltare a aptitudinilor şi de 
stimulare a elevilor timizi sau mai puţin talentaţi. Este foarte indicat ca pe parcursul serbării să iniţiem 
momente interactive părinţi-copii :jocuri, scenete, recitare, dansuri populare, cântece pe care părinţii fie le 
cunosc, fie le învaţă împreună cu copiii. Toate acestea contribuie la sudarea relaţiilor dintre copii şi părinţi, 
atmosfera să fie mai caldă, ca o sărbătoare a tuturor vârstelor. 
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IMPORTANȚA ACTIVITAȚILOR EDUCATIVE  
REALIZATE IN PARTENERIAT CU PARINȚII 

 
PROFESOR: CURILA DIANA 

ȘCOALA GIMNAZIALA ”DACIA” 
 
De multe ori ne întrebăm ce este educația? 
”Educația este activitatea conștientă de a-l influența pe om printr-o triplă acțiune: de îngrijire, de 

îndrumare și de cultivare în direcția creării valorilor culturale și a sensibilizării individului față de 
acestea” (Bârsănescu). 

S-au dat multe definiții pentru educație. Ea este cheia unei societăți civilizate bazate pe respectarea 
valorilor. Educația copiilor este un proces complex, în care un rol important îl are atât familia, cât și școala. 
Scopul este de formare a copilului din punct de vedere intelectual, emoțional, dar și social. În primii ani, 
părinții sunt modele pentru copii, astfel dacă participarea părinților la activitățile școlare ale copiilor este 
activă, au o atitudine pozitivă față de școală, atunci copiii vor fi încurajați în acțiunile lor, se vor integra 
mai bine în colectivitate, vor răspunde pozitiv cerințelor procesului de învățare, vor avea un randament 
școlar bun și vor avea încredere în forțele proprii. Educația nu este sarcina exclusivă a profesorului, ea 
trebuie susținută și de familie, astfel că între cele două părți trebuie să existe o colaborare permanentă care 
va duce la formarea integrală a copilului. Părintele trebuie să participe activ în viața de școlar al copilului, 
să îl încurajeze pe tot parcursul activităților pentru a se asigura continuitatea eforturilor de îndrumare și 
învățare asigurate de către dascăli. O importanță deosebită o au lectoratele cu părinții, acele activități în 
care este prezentată meseria de părinte.  

Primul profesor al copilului este însuși părintele, iar acesta trebuie să își asume responsabilitatea 
pentru comportamentul copilului, dat fiind faptul că reprezintă modelul de viață pentru acesta. Trebuie să 
realizeze un echilibru între metodele bazate pe restricții și cele bazate pe recompense, astfel încât să nu se 
simtă constrâns în mod exagerat, dar nici să nu aibă libertăți prea mari, să fie consecvenți în comportamentul 
și regulile pe care le impun copiilor, consecvență care trebuie să se manifeste la ambii părinți. De asemenea 
trebuie să încerce să depășească grijile cotidiene și să acorde un timp special copilului și nevoilor lui – ce 
temeri are, ce a învățat la școala, cu cine este prieten, ce probleme are, care sunt temele de interes? Modul 
în care își petrece timpul liber este esențial în dezvoltarea copilului, de aceea trebuie urmărit, îndrumat spre 
activități care să îi formeze trăsături pozitive de caracter. Dacă elevul are parte de un tutore în timpul 
petrecut la școala – profesorul-, acesta ar trebui să dispună și de oportunitatea de avea un tutore în timpul 
liber. Și cine poate fi un tutore mai bun decât propriul părinte? Rolul său definitoriu în conturarea 
personalității copilului este din păcate subestimat de către majoritatea părinților. Aceștia nu conștientizează 
importanța de fi alături de copil în călătoria dezvoltării intelectuale și emoționale. Cu toții știm că meseria 
de părinte nu este ușoară, de aceea acest proiect vine cu soluții practice pe care părinții să le aplice pentru 
a se asigura că și-au îndeplinit menirea de părinte.  

Se propun două tipuri de implicare a părintelui: activă și pasivă. În primul rând, ca implicare activă, 
se propune ca părintele să urmărească sistematic efectuarea temelor de către copilul său pentru ca actul 
învățării să se bucure de o eficiență maximă. 

În al doilea rând, se sugerează activități culturale ce se pot realiza sub forma părinte-copil, precum 
vizionarea unor piese de teatru/ filme cu impact cultural, vizite la muzee de artă, de istorie, vizionarea de 
documentare ca activitate de familie. Esența acestei lucrări este de a realiza și colaborarea profesor-părinte. 
Activitățile culturale sunt prilejul ideal pentru realizare a acestei colaborări, întrucât se pot face sub 
îndrumarea cadrului didactic. Rolul profesorului este de a propune o strategie de abordare a activităților, ce 
include sugestii specifice a materialelor propuse spre studiu și motive cheie ce trebuie urmate în analizarea 
materialelor. Spre exemplu, pentru vizionarea filmelor, profesorul de literatură va propune părintelui o listă 
cu titluri de interes literar, iar pentru fiecare titlu propus, va include ca motive cheie elemente precum: tema 
filmului, scene relevante ce necesită analiză aprofundată, tehnici de filmare, etc. După vizionarea filmului, 
elevul va face o analiză a filmului, trecut prin filtru personal, în care să includă motivele cheie, iar analiza 
va fi prezentată la oră. Această metodă poate fi și la alte discipline, realizându-se în această formă și o 
coeziune mai puternică între părinte, școală și elev. 
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ACTIVITATE EDUCATIVĂ ONLINE 

SARBATORILE DE IARNA 
 

PROF. INV. PRIMAR: COCIOTA LENUȚA 
 ȘCOALA GIMNAZIALA ZADARENI, JUD. ARAD 

 
 Sărbătorile de iarnă sunt prilej de bucurie pentru întreaga familie, în special pentru copii. Nașterea 

Domnului Isus Hristos este sărbătoarea cea mai iubită de noi toți. Din acest motiv desfășurăm diferite 
activități la școală, dar în acest an le desfășurăm în fața calculatorului.  

 În acest an la clasa a IV-a am desfășurat o activitate interactivă online. În cadrul acțivității noastre 
am discutat despre sărbătorile de iarnă, am vizionat filmulețe tematice, am realizat diverse lucrări cu 
tematica sărbătorilor de iarnă, ne-am jucat. Activitatea a debutat cu un joc Roata provocărilor. Elevii au 
răspuns pe rând provocărilor despre iarnă, introducându-ne în atmosfera sărbătorilor. Apoi am vizionat 
filmulețul Povestea bradului de Crăciun și am discutat pe baza acestuia. A urmat realizarea lucrării Bradul 
de Crăciun din diferite materiale, în funcție de ceea ce aveau elevii acasă: nasturi, bandă dublu adezivă, 
acuarele, foi albe sau colorate, paste. Fiecare elev a realizat brăduțul pe care l-a ales din materialele 
necesare, fiind original. În acest timp am ascultat colindele îndrăgite de copii.  

 Apoi am vizionat un material despre obiceiurile și tradițiile de Crăciun și fiecare elev ne-a împărtășit 
alte obiceiuri ale familiei sale pe care le practică de Crăciun. A fost interesant să ascultăm obiceiuri inedite 
ale diferitelor familii din același județ, aceeași țară.  

Simbolul sărbătorilor de iarnă este mult doritul brad de Crăciun. Acesta exista în tradiţiile româneşti 
cu mult înainte de era creştină. Bradul este cel mai important arbore din obiceiurile româneşti, fiind prezent 
la cele mai importante evenimente din viaţa unui om: botezul, căsătoria şi înmormântarea. Se consideră că 
bradul aduce noroc, viaţă lungă, prosperitate şi fertilitate, motiv pentru care oamenii îşi împodobesc casa 
cu crengi de brad.În ziua de azi, toată lumea abia aşteaptă să împodobească bradul; acest obicei are loc în 
ajunul Crăciunului sau în noaptea de Crăciun, când Moş Crăciun aduce, pe lângă cadouri, şi bradul frumos 
împodobit cu globuri şi beteală. Obiceiul împodobirii bradului de Crăciun își are originile de la popoarele 
germanice. Tradiția s-a răspândit în restul Europei și apoi în toata lumea după Primul Război Mondial. Între 
podoabele bradului bomboanele de pom, globurile și ghirlandele au devenit clasice. 

Un obicei foarte cunoscut este colindatul. Colindatul începe în data de 24 decembrie şi poate continua 
2 sau 3 zile. La colindat participă de obicei grupuri de copii, de oameni maturi, bătrâni, doar fete, doar 
băieţi, tineri căsătoriţi etc., în funcţie de zona etnografică.Colindatul are loc în curtea celor ce primesc 
colindătorii, în casă sau sub fereastră. Deseori, colindătorii sunt primiţi în casă deoarece se spune că ei aduc 
sănătate şi un an prosper şi sunt recompensaţi cu nuci, mere, colaci şi, mai recent, bani. Colindele, precum 
și obiceiurile colindelor sunt prezente și la alte popoare, și s-ar putea ca ele să dateze din timpul romanizării.  

În următoarea etapă a activității noastre, am desfășurat mai multe jocuri despre iarnă (în Wordwall sau 
LearningApps): Cu ce ne îmbrăcăm iarna?, Sporturi de iarnă, Jocurile iernii, Pomul de iarnă, Cântece de 
iarnă și colinde, Peisaj de iarnă etc. Acestea sunt sub formă de puzzle, rebus, quiz, careu, întrebări și 
răspunsuri etc. Am trimis link-urile în chatul întâlnirii iar elevii le accesau și rezolvau sarcinile de lucru.  

Activitatea noastră s-a încheiat cu un brainstorming despre sărbătorile de iarnă. Fiecare elev a spus 
într-un cuvânt ce reprezintă pentru el aceste sărbători. Le-a plăcut foarte mult această activitate despre iarnă 
și despre cele mai îndrăgite sărbători.  

Dincolo de faptul că este una dintre cele mai importante sărbători creştine, Crăciunul e aşteptat cu 
mare entuziasm de toată lumea, indiferent de vârstă, uneori chiar şi de religie. Sigur te gândeşti cu drag la 
cadourile lui Moş Crăciun, la colinde, la mirosul de brad şi la vâscul din pragul uşii. Şi, cu siguranţă, 
experienţele personale au încărcat astfel de clipe magice cu semnificaţii proprii. Dar mai mult decât atât, 
tradiţiile legate de Crăciun aduc simboluri naturale vechi de sute de ani. 

Fie pentru a-l onora pe Hristos, fie pentru a fi împreună cu familia, sau poate din ambele motive, 
milioane de soţi, soţii şi copii aşteaptă cu nerăbdare sărbătorile de iarnă.  

Fie ca aceste sărbători să ne facă mai buni! 
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ZIUA CARIEREI 

 
PROF. CODAU ANDRA RAMONA 

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 11 ORADEA, JUD. BIHOR 
 
Promovarea activităţilor extraşcolare a intrat în atenţia organismelor europene, în special Consiliul 

Europei, care au făcut recomandări privind recunoaşterea echivalenţei acestora cu cele din domeniul 
educaţiei formale, considerând că au o contribuţie importantă la dezvoltarea personalităţii copilului şi la 
integrarea lui socială.  

 Desfăşurându-le în complementaritatea activităţii formale, activităţile extraşcolare oferă spaţiul 
valorificării conţinuturilor învăţării sub aspect interdisciplinar, cross-curricular sau transdisciplinar, al 
exersării deprinderilor şi abilităţilor dobândite într-o forma integrată a dezvoltării personalităţii.  

Revigorarea activităţilor extraşcolare trebuie privită ca o modalitate de valorificare eficientă a 
timpului liber al copiilor, timp care uneori este greşit gestionat. Influenţa negativă a anturajului străzii se 
impune a fi contracarată de o ofertă utilă, plăcută, atrăgătoare din partea şcolii, în contextul creşterii rolului 
acesteia în educaţia copiilor. 

Specific acestor activităţi este că oferă posibilităţi mai largi de cunoaştere nemijlocită a realităţii, 
stimulează spiritul de iniţiativă şi dispun de o încărcătură afectivă puternică. De cele mai multe ori, elevii 
se implică direct în organizarea şi desfăşurarea acestor activităţi dezvoltându-li-se astfel simţul de 
răspundere, trăsăturile pozitive de voinţă şi caracter care vor deveni convingeri concretizate în 
comportamente dezirabile. Au posibilitatea astfel să „guste” câte puţin din foarte multe domenii de 
activitate şi de ce nu, să-şi clarifice opţiunea pentru o viitoare orientare şcolară şi profesională prin 
autocunoaştere şi stimulare a respectului faţă de sine. Dacă până la vârsta preadolescenţei educaţia ocupă o 
pondere mai mare, după adolescenţă autoeducaţia începe să deţină o pondere semnificativ mai mare, 
rămânând permanentă în timp. Această capacitate nu apare însă spontan, ea fiind produsul unei activităţi 
de durată organizată în şcoală încă de la cele mai fragede vârste. În acest context, Legea Educaţiei pune 
accent nu numai pe dobândirea cunoştinţelor şi competenţelor necesare unei societăţi a cunoaşterii, ci mai 
ales pe dezvoltarea deprinderilor digitale, civice, de comunicare şi antreprenoriale încă de la grădiniţă. 
Tocmai aceste aspecte sunt „atacate” cel mai bine de activităţile extraşcolare, completând cu succes tot ceea 
ce propune curriculum-ul şcolar. 

Şcolile trebuie să dovedească o reală deschidere către comunitate, în vederea creşterii calităţii 
educaţiei oferite elevilor, ceea ce reprezintă o prioritate a actualei strategii educaţionale. Parteneriatele 
încheiate cu diferite instituţii ale comunităţii vor susţine în forme cât mai variate demersul educativ propus 
de proiectele iniţiate de şcoli. Astfel, şcoala devine un fel de liant între instituţiile comunităţii şi acţionează 
ca un agent al inovaţiei, schimbării şi dezvoltării locale. 

Parteneriatele eficace între familie și școală sunt, de asemenea, foarte importante, și trebuie să fie 
bazate pe respect reciproc și recunoaștere a valorilor, atuurilor și expertizei fiecăreia dintre părți. Părinții și 
familiile din toate mediile și nivelurile educaționale trebuie să se simtă bineveniți la școală și să fie 
considerați resurse pentru școală. Aceștia trebuie să fie recunoscuți și sprijiniți în mod adecvat în calitate 
de co-educatori în procesul de învățare al copiilor lor. 

Având în vedere că viitorul copiilor depinde în mare măsură de famile și școală, că în gimnaziu, deja, 
mulți dintre copii cochetează cu unele meserii, consider că activități extracurriculare de genul „Ziua 
carierei” sunt binevenite. Mai mulți părinți au fost invitați la școală pentru a vorbi în fața copiilor despre 
meseria pe care o practică, dezvăluindu-le avantajele și dezavantajele acesteia, creionând o imagine cât mai 
completă a meseriei respective. Alți părinți au preferat să invite colectivul de elevi în instituția în care 
lucrează, familiarizându-i astfel cu condițiile de muncă începând de la hala unei fabrici, până la cabinetul 
unui avocat sau biroul unui funcționar. 

Tinerii, ghidați de părinți și profesori, trebuie să-și întărească talentul, aptitudinile, deprinderile, 
cunoştinţele, perseverenţa, motivaţia, interesul pentru a evita teama de eşec, amânarea, ezitarea, 
emotivitatea, îndoiala, neîncrederea în propriile posibilităţi. 
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Până al urmă, în mâinile unui pasionat, orice meserie poate deveni o artă care să ofere satisfacții 
infinit mai mari decât o diplomă care, la urma urmei, poate să nu ofere nimic decât dezamăgiri. O meserie 
profesată cu pasiune poate face, adesea, minuni. 
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IMPORTANȚA ACTIVITAȚILOR EDUCATIVE REALIZATE IN 

PARTENERIAT CU PARINȚII 
 

PROF. COJOCARU GEORGIANA EMANUELA 
C.S.E.I “SF. NICOLAE”, CAMPULUNG, JUD. ARGEȘ 

 
 Educația este un proces împărțit între părinți și profesori, al cărui obiectiv este formarea integrală a 

copiilor. 
 Pentru a duce la bun sfârșit o educație integrală este necesar să existe canale de comunicație și acțiuni 

ale familiei cu școala, doar așa se produce dezvoltarea intelectuală, emoțională și socială a copiilor, în cele 
mai bune condiții. Colaborarea familiei cu școala/grădinița dezvoltă copiilor impresia că, deși se află în 
două spații diferite, ele sunt complementare. Participarea activă a părinților în viața școlară a copiilor se 
materializează printr-o mai bună autostimă a copiilor, un randament școlar mai bun, relații și atitudini 
pozitive ale părinților despre școală.  

 Școala îl învață pe copil să se situeze printre semeni, să se obișnuiască cu anumite cerințe și realități 
sociale. Dar educația în familie constituie prima școală a copilului, partea cea mai importantă a pregătirii 
lui pentru viața socială și productivă. Familia trebuie să fie prima instituție socială care se preocupă de 
asigurarea condițiilor necesare dezvoltării normale a copilului. Școala și familia sunt cei doi poli de 
rezistență ai educației, care contribuie prin mijloace specifice la formarea tinerilor. 

 În domeniul colaborării școală-familie, punctul de plecare este cunoașterea prealabilă a părinților de 
către învățător, a familiei, a climatului familial. Activitatea educativă îmbracă și în școala noastră o 
multitudine de forme la următoarele nivele: comitetul de părinți, consiliul reprezentativ al părinților, 
corespondența cu părinții, consultațiile pedagogice, implicarea părinților în activitățile școlii, activitățile 
nonformale(excursii, cercuri, serbări, aniversări, cursuri), consultații la cererea părinților. 

 Numărul mare de contacte școală-familie nu asigură neapărat rezultate fructuoase. Întâlnirile 
colective cu părinții reprezintă cea mai “profitabilă” și democratică formă de colaborare a învățătorului cu 
familiile elevilor săi. Pentru învățător înseamnă un cadru de manifestare și de perfecționare a calităților sale 
manageriale, un moment optim de conștientizare și de mobilizare a părinților într-un parteneriat real, prilej 
de a învăța și el din experiența părinților. Pentru părinți, adunările colective reprezintă tot atâtea prilejuri 
de autoevaluare și de sporire a competențelor educative, de informare pedagogică avizată, decide 
înțelegerea complexității fenomenului instructiv-educativ și a poziției pe care o ocupă în acest proces. 

 În toate cazurile de întâlniri, contacte, proiecte, raporturi mutuale, au fost implicați, în mod egal, 
elevii ca parteneri de dialog și ca beneficiari ai unor servicii educaționale de calitate necesare dezvoltării 
armonioase a personalității. 
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ÎN AȘTEPTAREA LUI MOȘ CRACIUN 

 

PROF. INV. PRIMAR COLDA ADINA HANNELORE 

ȘCOALA GIMNAZIALA ”ROMUL LADEA”, ORAVIȚA, CARAȘ-SEVERIN 
  

 Ținând cont de faptul că se apropie cu pași repezi o mare sărbătoare creștină, Crăciunul, și este 

așteptat cu nerăbdare Moș Crăciun, care vine cu greu peste zăpada troienită, m-am gândit să vă prezint 

activitatea educativă pe care o voi realiza cu elevii clasei mele în zilele următoare. 

Învățarea online este o perioadă dificilă atât pentru cei mici, pentru părinți cât și pentru dascăli. Chiar 

dacă nu suntem prezenți fizic în aceeași încăpere, reușesc să aduc zâmbete pe chipurile drăgălașe ale 

micuților școlari.  

Anul acesta, ”Serbarea de Crăciun” este puțin altfel. 

 Prezenți în spatele unui monitor, cu un decor de vis care să ne ducă cu gândul la sărbătoarea ce va 

urma, ne vom desfășura activitatea cu ajutorul unor jocuri interactive care să ne antreneze într-o minunată 

poveste. 

În continuare vă voi prezenta unul din jocurile propuse pentru așa zisa ”serbare” de anul acesta. 

Jocul se numește-”Fiți pe fază!” 

Jocul acesta se desfășoară împreună cu un adult.  

Avem nevoie de trei obiecte/globuri și multă voie bună. Un glob rotund, unul inimioară și un fulg. 

Atunci când voi arăta globul fulg, elevii împreună cu părinții trebuie să danseze vals, când voi arăta globul 

rotund- fiecare elev va dansa pe picioarele părintelui, iar când voi arăta globul inimioară, va trebui să se 

îmbrățișeze.  

Atunci când cineva greșește voi da o pedeapsă hazlie sau elevul care a executat primul corect va da 

pedeapsa. Pedeapsa poate să fie: ”săriți ca mingea de cinci ori”,” faceți trei pași de uriaș prin cameră”, 

”frânturi de limbă” și altele. 

 Folosind acest joc urmăresc ca fiecare elev în parte să se distreze de minune, să facem o activitate 

memorabilă pentru mult timp și cu toții să avem o bună dispoziție. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 

 ÎN PARTENERIAT CU PĂRINȚII 
 

PROF. COMANESCU CRISTIANA 
LICEUL TEORETIC OLTENI 

 
Familia și școala trebuie să împartă responsabilitățile în educarea copiilor. Ambii au un rol 

fundamental în dezvoltarea copilului. Colaborarea familiei cu școala are o importanță majoră, cu efecte 
pozitive asupra elevilor, părinților, profesorilor, școlii și comunității. 

 Între familie și școală trebuie să existe o comunicare foarte strânsă. Rolul familiei este important în 
dezvoltarea copilului din punct de vedere fizic, intelectual, moral si estetic. Şcoala, alături de familie, 
influenţează, prin condiţiile concrete în care se desfăşoară procesul de învățământ, personalitatea copilului. 
Această recunoaştere a importanţei părinţilor în favorizarea succesului şcolar al tinerilor a determinat 
autorităţile educative să susţină necesitatea întăririi legăturilor dintre părinţi şi şcoală. Într-adevăr, misiunea 
socială a şcolii depăşeşte tot mai mult simpla atingere a obiectivelor pedagogice ale curriculum-ului şcolar 
având în vedere şi faptul că mulţi părinţi sunt prea preocupaţi de problemele familiale, profesionale sau 
sociale pentru a putea urmări evoluţia copiilor lor sau coerenţa dintre educaţia pe care copilul o primeşte în 
familie şi cea şcolară.  

Scoala nu reprezinta decât o parte din educatia copilului, iar o buna parte a educatiei se petrece in 
afara scolii. Cercetarile pun in evidenta influenta atitudinii parentale asupra rezultatelor scolare ale elevilor, 
în special asupra motivațiilor învățării, precum și faptul că unele comportamente ale parinților pot fi 
favorizate datorita dialogului cu școala. 

Conform Convenției ONU cu privire la drepturile copilului, acesta „ trebuie să crească într-un mediu 
familial, într-o admosferă de fercire, dragoste și înțelegere” pentru a-și dezvolta complet și armonios 
personalitatea. Este recunoscut faptul că în cadrul familiei copilul își dezvoltă simțul identității. O relație 
pozitivă și consistentă cu parinții, în care aceștia reușesc să vină în întâmpinarea nevoilor copilului, il ajută 
să capete siguranța interioară, să-și cunoască și să-și înțeleagă propriul trecut, să devină autonom. 

 Familia este primul mediu în care copilul experimentează relații și el va dezvolta relații în afara 
acestui mediu pornind de la modelele pe care le-a preluat de aici. De aceea un copil are nevoie de legaturi 
emoționale stabile, de sentimentul apartenentei necondiționate la un grup de persoane (în esență familia sa), 
de un mediu securizat care să-i permită experiențe normale de viață. 

Pentru a duce la bun sfârșit o educație integrală este necesar să existe o bună colaborare a școlii cu 
părinții. Și cum în societatea actuală în care părinții sunt prinși tot mai mult în activitățile profesionale, 
singura modalitatea de a aduce împreună profesorii, elevii și părinții sunt activitățile extracuriculare, iar cea 
mai importantă este Sărbătoarea Crăciunului. Prezența părinților îi fac pe copii să devină încrezători, vor 
să arate părinților achizițiile acumuate, să îi facă mândrii de cunoștințele și talentele lor. Asa cum de mici 
părinții i-au motivat pe copiii lor că dacă învață bine, Moș Crăciun le va îndeplini o dorință și au scris prima 
scrisoare moșului alături de părinți, cel mai imoprtant lucru pe care îl conștientizează în cadrul școlii este 
responsabilitatea, curajul, disciplina, organizarea, colaborare și nu în ultimul rănd generozitatea.  

În concluzie, toţi părinţii trebuie încurajaţi să profite de numeroasele oportunităţi pe care le au pentru 
a deveni parte din viaţa şcolii şi de a extinde sensul de comunitate în familiile lor. Noi, pedagogii trebuie 
să găsim mijloace de a comunica şi evidenţia experienţele evolutive ale copiilor la şcoală, trebuie să 
pregătim un flux constant de informaţii de calitate îndreptate spre părinţi, astfel încât să-i determinăm să-şi 
reexamineze atitudinile faţă de rolul de părinte şi opiniile despre experienţele prin care trec copiii şi să 
abordeze mult mai preocupaţi întreaga experienţă şcolară. 

 
„Unele lucruri probabil se schimbă, dar noi începem şi sfârşim cu familia.” Anthony Brandt 
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE ÎN PARTENERIAT CU 

PĂRINŢII 
 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT “ALBINUȚELE” 
PROF. PENTRU INV. PREȘCOLAR CONSTANTIN ALINA COSMINA  

 
“Fiecare copil pe care îl educăm este un OM dăruit societăţii” (N. Iorga) 
Educația este un proces împărțit între părinți și profesori, al cărui obiectiv este formarea integrală a 

copiilor, ambii factori participând la formarea acestuia. 
Este foarte importantă colaborarea familiei cu grădinița deoarece le dezvoltă copiilor impresia că, 

deși se află în două spații diferite, ele sunt complementare 
Între familie și grădiniță trebuie să existe o comunicare foarte strânsă, deoarce ambele au acelasi 

punct comn si anume formarea si dezoltarea celui mic. Dacă un cadru didactic vrea să educe, are nevoie de 
colaborarea acestuia cu familia, pentru ca efortul pe care îl realizează la clasă să aibă continuitate și în restul 
zilei. 

Grădiniţa este un important mediu de socializare, îi ajută pe copii să interacţioneze cu alţi copii, dar 
şi cu adulţi şi le oferă acestora un mediu primitor, adecvat învăţării, iar familia îi oferă primele modele în 
viață pe lângă altele. 

Motivul realizalizării unui parteneriat necesită menţinerii unităţii de cerinţe în educaţia copilului, 
necesitatea realizării unei legături reale între şcoală şi familie ca parteneri egali în educaţia copilului. Scopul 
acestui parteneriat este implicarea şi participarea reală a părinţilor în activităţile la clasă şi la cele 
extracurriculare. 

Atât scoala cât si familia sunt responsabile de transmiterea de cunoștințe, dezvoltarea copilului, 
transmiterea de norme, valori și obiceiuri etc. 

Activităţile desfăşurate în parteneriat cu părinţii sunt modalităţi propice pentru atingerea unor 
obiective comune în ceea ce priveşte educaţia preşcolarilor, la acestea adaugându- se plăcerea de a fi alături 
de colegi, activităţile desfăşurându-se într-o atmosferă de voie bună, având, pe lângă valoarea social–
educativă şi un efect reconfortant. 

 Părinții pot veni chiar cu idei de realizare a unor activităţi extraşcolare: excursii, concursuri, 
programe artistice care fac mai vizibile manifestările elevilor, precum și rezultatul muncii lor, astfel 
observând și evoluția acestia. Aceste activităţi extraşcolare au un impact mare în rândul părinţilor, care 
experimentează astfel relaţii inedite cu copiii lor, fapt care îi poate determina să-şi schimbe radical, în mod 
pozitiv, atitudinea faţă de şcoală. 

Părinții sunt puși astfel în fața unei game variate de activități care sunt toate foarte atrăgătoare și 
tentația de le face loc tuturor este mare. 

Serbările şcolare reprezintă evenimente de o importanţă deosebită în activitatea elevilor şi în viaţa 
familiilor acestora-atât din punct de vedere afectiv, cât şi cognitiv, dând ocazia elevilor de a prezenta, într-
o manieră personală şi originală. 

Sunt de părere că trebuie să existe o bună legatură intre familie și grădiniță pentru ca formarea 
copilului să se facă într-o manieră corectă, ambii factori atingându-si obiectivele.  

 
 
 
BIBLIOGRAFIE 
*https://www.didactic.ro/materiale-didactice/importanta-activitatilor-educative-in-parteneriat-cu-

familia 
*https://www.didactic.ro/revista-cadrelor-didactice/importanta-activitatilor-educative-in-

parteneriat-cu-parintii 
*http://gradinitalumeacopilariei.ro/wp-content/uploads/2016/08/Lumea-copilariei-Revista-2016.pdf 
*https://www.concursurilecomper.ro/rip/2017/ianuarie2017/03-ContescuCarmen-

Colaborare_familie-scoala.pdf 
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"MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNA! TRADIȚII ȘI OBICEIURI" 

IMPORTANȚA ACTIVITAȚILOR EDUCATIVE IN PARTENERIAT CU 
PARINȚII 

 
PROF. INV. PRIMAR CONSTANTINESCU DANIELA 

SCOALA GIMNAZIALA “SPIRU HARET” OLTENITA, JUD. CALARASI 
 
 Educația este un proces împărțit între părinți și profesori, al cărui obiectiv este formarea integrală a copiilor. 

Pentru a duce la bun sfârșit o educație integrală este necesar să existe canale de comunicație și acțiuni ale familiei cu 
școala, doar așa se produce dezvoltarea intelectuală, emoțională și socială a copiilor, în cele mai bune condiții. 

 Colaborarea familiei cu școala/grădinița dezvoltă copiilor impresia că, deși se află în două spații diferite, ele 
sunt complementare. Participarea activă a părinților în viața școlară a copiilor se materializează printr-o mai bună 
autostimă a copiilor, un randament școlar mai bun, relații și atitudini pozitive ale părinților despre școală.  

 Familia și școala trebuie să împartă responsabilitățile în educarea copiilor. Ambii au un rol fundamental în 
dezvoltarea integrală a copilului. Colaborarea familiei cu grădinița/școala are o importanță majoră, cu efecte pozitive 
asupra elevilor, părinților, profesorilor, școlii și comunității. Între familie și școală trebuie să existe o comunicare 
foarte strânsă.  

 Dacă un profesor vrea să educe, trebuie să colaboreze cu părinții, pentru ca efortul pe care îl realizează la clasă 
să aibă continuitate și în restul zilei. Obiectivul cel mai important al colaborării dintre școală și familie în perioada 
școlarității mici îl reprezintă susținerea eforturilor copilului pentru ca acesta să obțină succesul școlar. 

 În fiecare an realizez un parteneriat cu părinţii elevilor pe care îi îndrum, parteneriat denumit “Parteneri 
pentru viitor”. Motivul realizării acestui parteneriat este necesitatea menţinerii unităţii de cerinţe în educaţia 
copilului, necesitatea realizării unei legături reale între şcoală şi familie ca parteneri egali în educaţia copilului. Scopul 
acestui parteneriat este implicarea şi participarea reală a părinţilor în activităţile la clasă şi la cele extracurriculare.Ca 
obiective majore ale acestui parteneriat aş aminti:  

 formarea părinţilor în spiritul ideii de parteneri egali în educaţia copiilor;  
 convingerea părinţilor pentru a investi în dezvoltarea personală a copilului şi a grupului în ansamblu; 
  implicarea părintilor în atragerea de resurse (financiare sau materiale) necesare unei bune desfăşurări a 

actului educaţional;  
 creearea unui mediu educativ pozitiv, favorabil, adecvat pentru o stimulare continuuă a învătarii spontane 

a copilului;  
 achizitionarea de către părinţi a unor informaţii şi cunoştiinţe pe care să le folosească în educarea propriilor 

copii;  
 implicarea părinţilor în atragerea şi găsirea de resurse materiale şi financiare necesare derulării serbării de 

Crăciun, de sfârşit de an şcolar, organizării de excursii si tabere şcolare. 
 Cu plăcere și implicare, elevii, alături de parinți, au participat anual la serbările și proiectele educaționale de 

Crăciun. Astfel “ Aventura de Crăciun”, un program educațional realizat de verzișorii voluntari, în decembrie 2018 
a contribuit la realizarea unei strânse colaborări între copii, parinți, profesori și organizația de voluntariat. În cadrul 
progranului, elevii au participat, prin rotație, la un atelier de colinde, la un atelier de creație, la un atelier de 
împodobire a bradului și la o întâlnire emoționantă cu Moș Crăciun și cu poveștile lui pline de înțelepciune. Parinții 
au cântat, au confecționat podoabe de Crăciun alături de copii. Activitatea s-a finalizat cu un scurt concert de colinde 
care ne-a introdus în feeria sărbătorilor de Crăciun. Pentru a transmite acestă emoție și copiii din mediile 
dezavantajate au fost donate pachete cu cadouri. 

 Copii, parinți, profesori, spiriduși alături de Moș Crăciun, într-un cadru de poveste, au făcut ca acea zi de 
decembrie să rămână în amintirea tuturor. 

 În domeniul colaborării școală-familie, punctul de plecare este cunoașterea prealabilă a părinților de către 
învățător, a familiei, a climatului familial. Activitatea educativă îmbracă la nivelul clase noastre o multitudine de 
forme: comitetul de părinți, vizitele la domiciliu, corespondența cu părinții, consultațiile pedagogice, implicarea 
părinților în activitățile școlii, activitățile nonformale (excursii, cercuri, serbări, aniversări, cursuri), consultații la 
cererea părinților. 

 Numărul mare de contacte școală-familie nu asigură neapărat rezultate fructuoase. Întâlnirile colective cu 
părinții reprezintă cea mai “profitabilă”și democratică formă de colaborare a învățătorului cu familiile elevilor săi. 
Pentru învățător înseamnă un cadru de manifestare și de perfecționare a calităților sale manageriale, un moment optim 
de conștientizare și de mobilizare a părinților într-un parteneriat real, prilej de a învăța și el din experiența părinților. 
Pentru părinți, adunările colective reprezintă tot atâtea prilejuri de autoevaluare și de sporire a competențelor 
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educative, de informare pedagogică avizată, decide înțelegerea complexității fenomenului instructiv-educativ și a 
poziției pe care o ocupă în acest proces. 

 În toate cazurile de întâlniri, contacte, proiecte, raporturi mutuale, au fost implicați, în mod egal, elevii ca 
parteneri de dialog și ca beneficiari ai unor servicii educaționale de calitate necesare dezvoltării armonioase a 
personalității.  

 
Bibliografie: 
*Moisin, Anton-Părinți și copii, Editura didactică și pedagogică, București, 1995; 
*Boroș, Maximilian-Profesorul și elevii, Editura Gutinul, Colecția de pedagogie, Maramureș, 1994 
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IMPORTANȚA ACTIVITAȚILOR EDUCATIVE 

 IN PARTENERIAT CU PARINȚII 
 

CONSTANTINESCU MARIA-MIRELA, 
ȘCOALA GIMNAZIALA NR.1 VANATORII MICI 

 
 Creșterea implicării părinților reprezintă un factor important în dezvolarea și creșterea copiilor. O 

bună colaborare a părinților cu școala poate îmbunătăți procesul de educație. Părinţii sunt, în general, 
parteneri activi în desfăşurarea unor programe care se desfășoară în cadrul şcolii. De asemenea, părinţii pot 
fi atraşi alături de şcoală prin forme variate de activităţi extraşcolare, determinându-i să adere la ideea de 
colaborare activă, acceptând rolul de factor răspunzător în devenirea propriului copil.  

 Părinții pot veni chiar cu idei de realizare a unor activităţi extraşcolare: excursii, concursuri, 
programe artistice care fac mai vizibile manifestările elevilor, precum și rezultatul muncii lor.Aceste 
activităţi extraşcolare au un impact mare în rândul părinţilor, care experimentează astfel relaţii inedite 
cucopiii lor, fapt care îi poate determina să-şi schimbe radical, în mod pozitiv, atitudinea faţă de şcoală. 

 Ca urmare a activităţilor derulate împreună cu părinții, legătura şcolii cu familia s-a îmbunătăţit 
considerabil, părinţii simţindu-se utili, prezentând în acest fel un interes mai mare pentru şcoală. Activităţile 
extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes,produc bucurie, facilitează 
acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, 
operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se afirme conform naturii sale. Copiii se 
autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, asumându-şi 
responsabilităţi.  

 Dascălul are, prin acest tip de activitate, posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să 
le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal - pregătirea copilului 
pentru viaţă. Realizarea acestor obiective depinde în primul rând de educator, de talentul său, de dragostea 
sa pentru copii, de modul creator de abordare a temelor prin punerea în valoare a posibilităţilor şi resurselor 
de care dispune clasa de elevi . 

 Orice activitate școlară poate deveni extrașcolară prin prelungirea ei într-un context exterior școlii. 
Părinții sunt puși astfel în fața unei game variate de activități care sunt toate foarte atrăgătoare și tentația de 
le face loc tuturor este mare. Deși părinții consideră că ei știu ceea ce este bine,pentru că ei aleg, caută și se 
interesează desprediferite opțiuni, acceptul copilului este cel care îi ajută să se implice și să obțină ceva din 
ceea ce eiîși propun. Părinții care iau parte la activitățile extrașcolare își manifestă astfel interesul 
șiaprobarea față de educația oferită de școală. 

 Pentru creșterea implicării părinților în activitățile școlii apreciem că sunt necesare a fi aplicate 
constant următoarele exemple de bune practici: 

a) Elaborarea de către fiecare școală a unor programe – numite programe de educare/implicare a 
părinților în activitatea școlară - care să fie cunoscute de elevi și părinți care să contribuie la creșterea 
implicării și responsabilizării părinților în activitățile școlare; 

b) Obținerea unei implicări benevole a părinților, de bună voie, care numai astfel poate fi benefică, 
iar sprijunul acordat este real; 

c) Implicarea părinților în activitățile extrașcolare; 
d) Participarea părinților, alături de copil, la activitatea de învățare de acasă; 
e) acordarea unei zile libere din partea angajatorilor pentru prezența părinților la ședințele cu părinții 

sau la întâlnirile cu personalul școlii. 
 Deși părinții elevilor din instituțiile educaționale situate în zone defavorizate sunt, ca toți părinții 

extrem de ocupați cu problemele familiale sau profesionale curente, este în interesul lor evident, dar și al 
tuturor celorlalți actori educaționali și locali care au legătură cu problemele educaționale, să se implice în 
rezolvarea problemelor educaționale, semnalate de instituția educațională și, împreună cu factorii de 
conducere ai școlilor în cauză sau ai instituțiilor/autorităților locale să găsească cele mai bune căi și mijloace 
pentru a rezolva cu succes toate problemele apărute în domeniul educației incluzive. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE REALIZATE ÎN 

PARTENERIAT CU PĂRINȚII 
 

COPACIU RALUCA 
 
Este un lucru bine știut faptul că educația trebuie să răspundă în primul rând nevoilor individuale ale 

elevului, asigurând pe deplin șansele acestuia de integrare și dezvoltare socială personală, deoarece într-o 
societate în continuă mișcare, în care schimbările au loc în toate domeniile, solicită individualului abilități 
de adaptare la situații noi. Una din parghiile de intervenție care acționează la nivelul educației școlare și 
care pot susține acest lucru, este dezvoltarea unei relații parteneriale școală-familie, definită printr-o 
comunicare reală și constructivă în interesul elevului.  

Este indicat ca părinții să se implice activ în activitatea copilului în mediul școlar și este, de asemenea, 
important ca să încurajeze și alți părinți să se alăture școlii și să se implice activ în activitățile școlare ale 
elevului. Angajarea și responsabilizarea familiei în educația copilului sunt fundamentale pentru reușita 
participării la școală. Pentru orice copil, gradul de interes și colaborarea părinților cu școala, este cel mai 
adesea direct proporțională cu rezultatele obținute de copii. Psihopedagogia moderna, care este centrată pe 
elev, se bazează pe ideea că familia este primul educator și are cel mai mare potențial de modelare.  

De ce ar trebui să-i implicăm pe părinți în activitățile educative? Există numeroase cercetări care au 
demonstrat faptul că: 

- Implicarea părinților s-a dovedit benefică în educația copiilor; 
- Implicarea activă a părinților are un impact mai mare decât implicarea pasivă. Prin implicare 

pasivă înțelegem faptul că părinții se asigură că copiii au tot ce le trebuie pentru școală, că semnează hârtii 
primite acasă de la școală, sau pur și simplu faptul că semnează carnetul cu note. Prin implicare activă 
înțelegem sprijinirea activităților de la școală în sala de clasă; 

- Cu cât implicarea are loc mai devreme, cu atât mai bine; 
- Implicarea părinților are un efect pozitiv asupra atitudinii și comportamentului elevului 
- Copiii care provin din medii dezavantajate au avut cel mai mult de câștigat de pe urma implicării 

părinților; 
- Eforturile școlilor cu cea mai mare rată de succes în implicarea părinților sunt acelea care le oferă 

o gamă largă de activități la care pot lua parte. 
 
Implicarea părinților în viața școlii se poate face, de asemenea, pe căi formale sau informale. Pentru 

a ajunge să implici părinții pe căi formale este necesar ca de început să implici părinții pe căi informale. 
Trebuie create căi informale pentru părinți și pentru membrii comunității pentru a participa la activitățile 
școlii, astfel copiii vor beneficia enorm de pe aceasta. Cu cât mai multe oportunități de implicare a 
părinților, cu atât succesul participării va fi mai mare. 

Implicare informală poate fi: părintele vine la școală să discute despre progresul copilului, părintele 
participă la o activitate organizată de școală, acționează ca voluntar în sala de clasă, acționează ca voluntar 
la organizarea unui eveniment sau concurs. 

Implicare formală poate fi: participarea la activitățile unui grup de lucru din școală sau a unui consiliu 
la nivelul căruia se iau decizii care privesc clasa/școala. (consiliul părinților, consiliul de administrație, etc) 

Folosirea părinților ca voluntari la școală este o modalitate foarte bună de a-i implica pe aceștia în 
viața școlii și, de asemenea, în viața școlară a copilului lor.  

Trebuie să ne gândim că daca părinții nu sunt incluși în viața școlară a copilului, sarcina formării și 
educării acestuia căzând doar în responsabilitatea școlii, aceasta nu își va putea atinge scopurile 
educaționale, la standardele propuse, indiferent de calitatea serviciilor oferite.  
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IMPORTANȚA ACTIVITAȚILOR EDUCATIVE REALIZATE IN 

PARTENERIAT CU PARINȚII 
 

PROF. IBANESCU CORINA ANDREEA 
G.P.P. “ALEXANDRINA SIMIONESCU GHICA” TARGOVIȘTE 

 
 A fi părinte în sec. XXI, într-o periodă marcată de profunde şi rapide transformări sociale, este o 

misiune din ce în ce mai dificilă. Familia are nevoie de sprijin şi sustinere pentru a rezolva problemele 
ridicate de creşterea generaţiilor de astăzi. Aceasta nu are întotdeauna cunoştinţe psihopedagogice necesare 
educării copiilor. Educatorii profesionişti suntem noi. De aceea avem datoria ca prin activităţile ce le 
desfăşurăm să pregătim familia pentru a-şi cunoaşte copilul, să o antrenăm în procesul educaţional. Prin 
activităţile de parteneriat cu părinţii, ne asigurăm un sprijin în propria activitate, o educaţie solidă a 
copilului, iar prezenţa familiei în cadrul grădiniţei va fi liantul între copil şi mediul necunoscut iniţial. 
Oricărei persoane îi place să fie apreciată, recunoscută şi să sărbătorească succesele. Reuşitele copiilor 
trebuie sărbătorite de aceea cu diferite ocazii educatoarele organizează serbări care constituie un prilej de 
cunoaştere reciprocă şi de satisfacţie reciprocă pentru realizările copiilor.  

 Părinţii se pot implica în desfăşurarea repetiţiilor, în confecţionarea costumelor sau a decorului, în 
organizarea unor mini petreceri pentru copii la sfârşitul acestor serbări.Meseria de părinte se învaţă în timp 
şi cu sprijinul educatoarei în perioada preşcolarităţii, iar de buna colaborare a familiei cu grădiniţa depinde 
dezvoltarea armonioasă şi unitară a copilului. Participarea părinţilor la activităţile demonstrative a permis 
părinţilor să fie proprii evaluator ai copilului şi posibilitatea de a-l aprecia ţinând seama de cerinţele 
educatoarei cât şi a colectivului din care face parte. Serbările reprezintă o altă modalitate de colaborare cu 
familia. Dacă familia va fi implicate de la început în programul educative, ea va percepe corect importanţa 
colaborarii cu grădiniţa şi beneficiile acestei colaborări, iar implicarea sa în activitatea grădiniţei va fi 
constientă, interesantă şi reciproc avantajoasă. Beneficiar în parteneriatul grădiniţă-familie este copilul care 
treptat prin modul de comportare va scoate în evidentă rezultatele acestui parteneriat şi îşi va descoperi 
părinţii ca parte importantă a educaţiei sale. Este esențial pentru părinți să sprijine și acasă învățarea 
începută în spațiul grădiniței. Părinții care arată interes referitor la ceea ce se învață la grădiniță și sunt 
mereu la curent cu ceea ce se studiază, sunt mai capabili să stabilească o legătură între ceea ce se învață la 
grădiniță și ceea ce are loc în casă. Această conexiune este o componentă cheie a dezvoltării unui copil și 
sprijinirea învățării ulterioare. Când cel mic discută acasă cu părinții despre ce a învățat în ziua respectivă 
la grădiniță, nu numai că îl ajută să-și reactualizeze cunoștințele și să-și exerseze memoria de lungă durată, 
ci îl ajută și să-și sistematizeze informația în creier, să facă conexiuni sprijinind astfel învățarea pe termen 
lung. Parteneriatele le aduc beneficii atât părinților, cât și profesorilor. Prin participarea la activități 
împreună, părinții devin mai confortabili în prezența cadrelor didactice. Când părinții se simt încrezători și 
susținuți, se îngrijorează mai puțin și experimentează o bunăstare mentală. Familiile care participă la 
programele de parteneriat își sporesc activitățile de învățare la domiciliu. Învățarea activă și consecventă 
crește dezvoltarea cognitivă la copii și creează legături familiale mai strânse. 
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COLABORAREA DINTRE ŞCOALĂ ŞI FAMILIE 

 
PROF. INV. PRIMAR ŞIMON CORINA 

ŞCOALA GIMNAZIALA LIEBLING, TIMIṢ 
 
 Familia are ca funcţie principală creşterea şi educarea copiilor.Aceasta le asigură existenţa materială 

şi climatul afectiv şi moral necesar dezvoltării personalităţii. Calitatea vieţii de familie, determinată de 
situaţia socială şi culturală a părinţilor, de accesul la mass-media, de specificul relaţiilor extrafamiliale şi 
conţinutul acestora, de felul cum se gospodăresc resursele financiare, de tradiţiile şi mentalităţile locale şi 
etnice are o importanţă hotărâtoare pentru formarea copilului, cel puţin în perioada timpurie de viaţă a 
acestuia. 

 Indiferent de vârstă, este foarte important ca părinţii să-i ofere copilului modele pozitive, demne de 
urmat. E necesar ca ei să cunoască si să direcţioneze domeniul de interese ale copilului, să-i supravegheze 
lecturile, să-i propună opere literare, să practice lectura în familie, vizionarea filmelor, spectacolelor cu 
personaje valoroase, cu exemple pozitive de comportament. Modelele de conduită oferite de părinţi, 
calitatea afectivă a căminului familial, creează condiţii favorabile pentru afirmarea şi formarea unei 
personalităţi, apte a se integra eficient în societate, respectând normele şi legile acesteia. 

 Practica zilelor noastre demonstrează că o eficienţă maximă a procesului instructiv-educativ este 
pusă pe seama colaborării dintre cele două medii educative importante. Familia oricât de mult ar încerca 
nu poate fără ajutorul şcolii să perfecţioneze fiinţa umană astfel încât să corespundă exigenţelor societăţii 
moderne, după cum nici şcoala nu şi-ar putea atinge obiectivele propuse fără o educaţie timpurie în familie. 

Şcolile trebuie să îşi asume responsabilitatea pregătirii partenerilor pentru implicarea activă şi să 
contribuie la formarea părinţilor şi a membrilor comunităţii implicaţi în parteneriat. Cu siguranţă, există 
puţini părinţi care doresc şi ştiu cu adevărat să se implice în parteneriat, iar şcolilor le revine sarcina 
instruirii şi formării acestora, astfel încât aceştia să dobândească abilităţile necesare implicării în echipele 
parteneriale.  

 Parteneriatul şcoală-familie în zilele noastre primeşte noi valenţe. Scopul fundamental al acestei 
colaborări este integrarea deplină a şcolii în comunitate. Dacă până în prezent acest parteneriat şcoală-
familie a fost dezvoltat unilateral, fiind de multe ori considerat „responsabilitatea” şcolii, acest lucru trebuie 
să se schimbe pe viitor. În cadrul colaborării şcolii cu familia accentul este pus pe un angajament mutual 
clar stabilit între părinţi şi educatori, pe baza unui „contract parental”. Acest tip de contract se constituie ca 
un sistem de obligaţii reciproce în cooperarea părinţilor cu profesorii şi implică colaborarea părinţilor în 
activităţile şcolare şi extraşcolare, nu numai sub aspect economic, respectiv de a participa, susţine şi evalua 
eforturile şi acţiunile financiare ale şcolii, ci şi sub aspect educaţional-cultural. 

Pentru ca parteneriatul şcoală-familie să fie unul benefic, adaptat particularităţilor societăţii moderne 
şi care să răspundă cerinţelor şi provocărilor lansate de aceasta, specialiştii în domeniu vorbesc despre o 
implicare activă a tuturor agenţilor educaţionali, o participare susţinută a acestora care să ducă la un succes 
pe planurile vizate. Este astfel necesar a fi înlăturate toate barierele şi prejudecăţile legate de acest subiect 
în încercarea de a valoriza o astfel de relaţie care este una indispensabilă zilelor în care trăim. 

Implicarea activă a părinților în activitățile școlare și extrașcolare ale propriilor copii au ca rezultat 
faptul că ei realizează că problemele lor sunt și ale altor părinți, că este util să discute despre situațiile cu 
care se confruntă, află căi și modalități de rezolvare a problemelor. Între unii părinți se înfiripează relații de 
încredere și cooperare, învață să accepte asistența specializată, să ceară ajutor atunci când au nevoie. 
Informațiile primite și abilitățile dobândite le dau încredere și competențe sporite. 

Când şcoala ṣi familia încep să colaboreze, elevii primesc cu adevărat suportul necesar pentru a avea 
succes în şcoală şi în viaţă.  

Şcolile sugerează o serie de acţiuni concrete prin care părinţii pot să susţină activitatea de învăţare a 
elevilor. Fiind primii profesori ai copiilor lor, părinţii pot:  

Să stabilească un program zilnic de efectuare a temelor.  
Să citească împreună cu copilul.  
Să folosească televizorul în mod inteligent. 
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Să menţină legătura cu şcoala.  
Să ofere premii şi încurajări.  
Să vorbească cu copilul.  
 Pentru a face schimbări semnificative în şcoli, membrii familiilor trebuie să fie implicaţi direct în 

educaţia copiilor lor. În efortul de a conecta şcolile cu părinţii, şcolile pot: 
Să încurajeze părinţii şi să stabilească cadrul desfăşurării activităţii de învăţare.  
Să instruiască părinţii.  
Să dea teme pentru acasă care să angajeze părinţii.  
Să dea părinţilor putere de decizie.  
Să-şi extindă programul de funcţionare.  
Să creeze centre de informare(de resurse) pentru părinţi.  
 Şcoala şi familia vor merge mereu înpreună pe drumul formării şi dezvoltării personalităţii umane, 

vor realiza necontenit acel tip de parteneriat absolut necesar în viaţa fiecăruia şi îşi vor pune amprenta într-
un mod decisiv asupra a ceea ce va fi cetăţeanul de mâine al societăţii. Pentru ca parteneriatul şcoală-familie 
să fie unul benefic, adaptat particularităţilor societăţii moderne şi care să răspundă cerinţelor şi provocărilor 
lansate de aceasta, specialiştii în domeniu vorbesc despre o implicare activă a tuturor agenţilor educaţionali, 
o participare susţinută a acestora care să ducă la un succes pe planurile vizate. 

O educaţie adevărată şi reală se fundamentează în familie şi se continuă în grădiniţă şi şcoală. Pe de 
altă parte, tot ceea ce copilul învaţă în școală pierde din importanţă şi eficienţă în condiţiile în care părinţii 
nu întăresc şi nu valorifică programul educativ desfăşurat în cadrul școlii. Toate aceste motivaţii conduc la 
necesitatea realizării parteneriatelor reale dintre familie şi școală, în care, spre beneficiul copiilor, 
implicarea familiei în viaţa școlii să fie una concretă, activă şi de durată, aşa încât membrii acestora să 
devină parteneri reali în educaţia copiilor lor. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE 
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PROF. ÎNV. PRIMAR, CORTEL LAURENȚIA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 STANCEA 
COM. SPANȚOV, JUD. CĂLĂRAȘI 

 
 Învățământul primar este o treaptă importantă și responsabilă în cadrul sistemului de învățământ. El 

constituie temelia includerii copilului în activitatea asiduă și ordonată dintr-o colectivitate de semeni, care 
este mereu în schimbare și presupune competitivitate. 

 Școala îl învață pe copil să se situeze printre semeni, să se obișnuiască cu anumite cerințe și realități 
sociale. Dar educația în familie constituie prima școală a copilului, partea cea mai importantă a pregătirii 
lui pentru viața socială și productivă. Familia trebuie să fie prima instituție socială care se preocupă de 
asigurarea condițiilor necesare dezvoltării normale a copilului. Școala și familia sunt cei doi poli de 
rezistență ai educației, care contribuie prin mijloace specifice la formarea tinerilor. 

 Odată cu intrarea în școală, copilul trăiește în două lumi diferite: una a familiei, colorată încă de 
afectivitatea primei copilării, cealaltă, a școlii, încărcată de noi exigențe și de promisiunile viitorului, la fel 
de importante. Dacă aceste medii educaționale se completează și se susțin, ele asigură într-o mare măsură 
buna integrare a copilului în activitatea școlară și, pe plan mai general, în viața socială. 

 Obiectivul cel mai important al colaborării dintre școală și familie în perioada școlarității mici îl 
reprezintă susținerea eforturilor copilului pentru ca acesta să dobândească primele instrumente ale muncii 
intelectuale și să obțină succesul școlar. Clasa reprezintă pentru elevi al doilea mediu de socializare, după 
familie. Aici elevul va trăi și experimenta, va învăța deprinderi sociale necesare pentru viață. 

 Am ajutat elevii să treacă peste rețineri, să-și exprime în mod deschis opiniile personale, să vorbească 
despre evenimentele la care participă, despre calitățile și defectele lor. Elevii au dobândit nu numai curajul 
exprimării unor opinii, ci și respectul pentru părerile colegilor, ale părinților, pentru adevăr. În felul acesta 
am pus pe fiecare elev în situația de a-și exercita, în clasă, principalele însușiri care-i definesc personalitatea, 
făcându-i participanți activi, dar și colaboratori, parteneri ai noștri în ducerea la bun sfârșit a tuturor 
activităților. 

 În domeniul colaborării școală-familie, punctul de plecare este cunoașterea prealabilă a părinților de 
către învățător, a familiei, a climatului familial. Activitatea educativă îmbracă și în școala noastră o 
multitudine de forme la următoarele nivele: comitetul de părinți, consiliul reprezentativ al părinților, vizitele 
la domiciliu, corespondența cu părinții, consultațiile pedagogice, implicarea părinților în activitățile școlii, 
activitățile nonformale(excursii,serbări, aniversări), consultații la cererea părinților. 

 Numărul mare de contacte școală-familie nu asigură neapărat rezultate fructuoase. Întâlnirile 
colective cu părinții reprezintă cea mai “profitabilă”și democratică formă de colaborare a învățătorului cu 
familiile elevilor săi. Pentru învățător înseamnă un cadru de manifestare și de perfecționare a calităților sale 
manageriale, un moment optim de conștientizare și de mobilizare a părinților într-un parteneriat real, prilej 
de a învăța și el din experiența părinților. Pentru părinți, adunările colective reprezintă tot atâtea prilejuri 
de autoevaluare și de sporire a competențelor educative, de informare pedagogică avizată, decide 
înțelegerea complexității fenomenului instructiv-educativ și a poziției pe care o ocupă în acest proces. 

 În urma derulării parteneriatului școala-familie am constatat un progres în ceea ce priveşte antrenarea 
elevilor într-un număr cât mai mare de activităţi extraşcolare şi în domenii diverse, iar în alegerea 
strategiilor de abordare am avut în vedere compararea obiectivelor din domeniile cognitive, afective şi 
psihomotrice, cu tipurile de inteligenţă sau cu diverse metode şi tehnici, în funcție de nivelul clasei. În 
asemenea situaţii, măiestria profesorului trebuie susţinută de diagnoza psihologică, fiind necesară în acelaşi 
timp şi o colaborare directă, permanentă între profesor, părinte şi copil. 

 Serbările şcolare reprezintă evenimente de o importanţă deosebită în activitatea elevilor şi în viaţa 
familiilor acestora-atât din punct de vedere afectiv, cât şi cognitiv, dând ocazia elevilor de a prezenta, într-
o manieră personală şi originală, tot ce au învăţat pe parcursul unui semestru sau an şcolar. Acest tip de 
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activităţi extracurriculare au reprezentat întotdeauna un prilej de manifestare inedită al talentului nativ al 
copilului. Este o ocazie în care copilul îşi poate pune în valoare inteligenţa dominantă descoperită şi 
valorificată de cadrul didactic. De multe ori familia este surprinsă de potenţialul propriului copil. 

Cântecul, dansul, recitarea de poezii sau interpretarea unor piese de teatru reprezintă câteva dintre 
formele de manifestare prin care copilul îşi satisface nevoia de afirmare de joc, căpătând încredere în 
propriul potenţial artistic şi cognitiv. De aceea o sărbătoare şcolară reprezintă un mijloc eficient de educare, 
de influenţare formativă a copiilor, de sudare a colectivului, de asigurare a unor contexte educaţionale în 
care relaţionările se produc în condiţii inedite, de încurajare a talentului, de dezvoltare a aptitudinilor şi de 
stimulare a copiilor timizi sau mai puţin talentaţi. Este foarte indicat ca pe parcursul serbării să iniţiem 
momente interactive părinţi-copii :jocuri, scenete, recitare, dansuri populare, cântece pe care părinţii fie le 
cunosc, fie le învaţă împreună cu copiii. Toate acestea contribuie la sudarea relaţiilor dintre copii şi părinţi, 
atmosfera să fie mai caldă, de sărbătoare a tuturor vârstelor. 

Cea mai așteptată este, în fiecare an, serbarea de Crăciun. Împreună cu părinții am reușit de fiecare 
dată să desfășurăm o activitate care a adus emoție în sufletul copiilor și nu numai. Versuri rostite cu 
patos,costume adecvate,sosirea lui Moș Crăciun,împărțirea darurilor,nelipsitele colinde. Anul acesta va fi 
primul, din întreaga mea carieră didactică ,în care moșul va veni... on line! Lucrul acesta se va întampla tot 
cu ajutorul și prin mobilizarea părinților. Să sperăm că „ totul va fi bine”!  
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Termenul parteneriat este „definit ca asocierea a doi sau mai mulţi parteneri, iar în literatura de 

specialitate, parteneriatul reprezintă modalitatea, formală sau informală, prin care două sau mai multe 
părţi decid să acţioneze împreună pentru atingerea unui scop comun”. 

Prin încheierea parteneriatelor cu părinţii, aceştia sunt încurajaţi să ia parte la planificarea şi derularea 
programelor educative pentru copii, ceea ce implică o responsabilizare şi o eficienţă sporită. 

Educația este un proces împărțit între părinți și profesori, al cărui obiectiv este formarea integrală a 
copiilor. Pentru a duce la bun sfârșit o educație integrală este necesar să existe canale de comunicație și 
acțiuni ale familiei cu școala, doar așa se produce dezvoltarea intelectuală, socială a copiilor, în cele mai 
bune condiții. Colaborarea familiei cu școala dezvoltă copiilor impresia că, deși se află în două spații 
diferite, ele sunt complementare. Participarea activă a părinților în viața școlară a copiilor se materializează 
printr-o mai bună autostimă a copiilor, un randament școlar mai bun, relații și atitudini pozitive ale părinților 
despre școală. Familia și școala trebuie să împartă responsabilitățile în educarea copiilor. Ambii au un rol 
fundamental în dezvoltarea integrală a copilului. Colaborarea familiei cu școala are o importanță majoră, 
cu efecte pozitive asupra elevilor, părinților, profesorilor, școlii și comunității. Între familie și școală trebuie 
să existe o comunicare foarte strânsă. Dacă un profesor vrea să educe, trebuie să colaboreze cu părinții, 
pentru ca efortul pe care îl realizează la clasă să aibă continuitate și în restul zilei. 

Învățământul primar este o treaptă importantă și responsabilă în cadrul sistemului de învățământ. El 
constituie temelia includerii copilului în activitatea asiduă și ordonată dintr-o colectivitate de semeni, care 
este mereu în schimbare și presupune competitivitate.  

Școala îl învață pe copil să se situeze printre semeni, să se obișnuiască cu anumite cerințe și realități 
sociale. Dar educația în familie constituie prima școală a copilului, partea cea mai importantă a pregătirii 
lui pentru viața socială și productivă. Familia trebuie să fie prima instituție socială care se preocupă de 
asigurarea condițiilor necesare dezvoltării normale a copilului. Școala și familia sunt cei doi poli de 
rezistență ai educației, care contribuie prin mijloace specifice la formarea tinerilor.  

 Odată cu intrarea în școală, copilul trăiește în două lumi diferite: una a familiei, colorată încă de 
afectivitatea primei copilării, cealaltă, a școlii, încărcată de noi exigențe și de promisiunile viitorului, la fel 
de importante. Dacă aceste medii educaționale se completează și se susțin, ele asigură într-o mare măsură 
buna integrare a copilului în activitatea școlară și, pe plan mai general, în viața socială.  

Obiectivul cel mai important al colaborării dintre școală și familie în perioada școlarității mici îl 
reprezintă susținerea eforturilor copilului pentru ca acesta să dobândească primele instrumente ale muncii 
intelectuale și să obțină succesul școlar. Clasa reprezintă pentru elevi al doilea mediu de socializare, după 
familie. Aici elevul va trăi și experimenta, va învăța deprinderi sociale necesare pentru viață. 

În domeniul colaborării școală-familie, punctul de plecare este cunoașterea prealabilă a părinților de 
către învățător, a familiei, a climatului familial. Activitatea educativă îmbracă și în școala noastră o 
multitudine de forme la următoarele nivele: comitetul de părinți, consiliul reprezentativ al părinților, vizitele 
la domiciliu, corespondența cu părinții, consultațiile pedagogice, implicarea părinților în activitățile școlii, 
activitățile nonformale (excursii, cercuri, serbări, aniversări, cursuri), consultații la cererea părinților.  

Numărul mare de contacte școală-familie nu asigură neapărat rezultate fructuoase. Întâlnirile 
colective cu părinții reprezintă cea mai “profitabilă” și democratică formă de colaborare a învățătorului cu 
familiile elevilor săi. Pentru învățător înseamnă un cadru de manifestare și de perfecționare a calităților sale 
manageriale, un moment optim de conștientizare și de mobilizare a părinților într-un parteneriat real, prilej 
de a învăța și el din experiența părinților. Pentru părinți, adunările colective reprezintă tot atâtea prilejuri 
de autoevaluare și de sporire a competențelor educative, de informare pedagogică avizată, decide 
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înțelegerea complexității fenomenului instructiv-educativ și a poziției pe care o ocupă în acest proces.  
În toate cazurile de întâlniri, contacte, proiecte, raporturi mutuale, au fost implicați, în mod egal, elevii ca 
parteneri de dialog și ca beneficiari ai unor servicii educaționale de calitate necesare dezvoltării armonioase 
a personalității. 

 Una dintre cele mai importante condiţii ale creşterii eficienţei activităţii educative desfăşurate cu 
elevii o constituie asigurarea unei depline unităţi de acţiune a tuturor factorilor educativi: şcoală, familie, 
comunitate. Dacă este adevărat că şcoala este factorul de care depinde în mod covârşitor devenirea 
personalităţii umane, tot atât de adevărat este că educaţia coerentă nu poate face abstracţie de rosturile 
familiei în această comuniune. 

 Şcoala şi familia sunt două instituţii care au nevoie una de alta. Şcoala şi familia trebuie să găsească 
făgaşul colaborării autentice bazată pe încredere şi respect reciproc, pe iubirea faţă de copil, să facă loc unei 
relaţii deschise, permeabile, favorizante schimbului şi comunicării de idei. Părinţilor le revine rolul esenţial 
în creşterea copiilor, asigurându-le acestora nu numai existenţa materială, cât şi un climat familial, afectiv 
şi moral. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliografie: 
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IMPORTANȚA ACTIVITAȚILOR EDUCATIVE 

 IN PARTENERIAT CU PARINȚII 
 

PROF. ÎNV. PRESCOLAR COSTACHI ANDRA- ANAMARIA,  
GRADINITA CU PROGRAM SAPTAMANAL NR. 49 BRAILA 

 
“Fiecare copil pe care îl educăm este un OM dăruit societăţii” (N. Iorga) 
 
 Una dintre cele mai importante condiţii ale creşterii eficienţei activităţii educative desfăşurate cu 

preşcolarii o constituie asigurarea unei depline unităţi de acţiune a tuturor factorilor educativi: grădiniţă, 
familie, comunitate. 

 Un părinte se poate considera împlinit atuci când împreună cu grădiniţa reuşesc să educe copilul 
astfel încât el să aprecieze munca, să fie util în societate. Educația este un proces împărțit între părinți și 
profesori, al cărui obiectiv este formarea integrală a copiilor. 

 În societatea noastră, educația familiară și timpurie joacă un rol foarte important în achiziția de 
cunoștințe și comportamente ale copilului, de aceea ambii trebuie să aibă responsabilități și roluri 
complementare. O bună interacțiune între grădiniţă și familie, oferă copilului o imagine de apropiere între 
persoanele care se ocupă de el, astfel, acesta se simte familiar și în siguranță în cadrul grădiniţei. 

 Copilul preşcolar începe să-şi definească treptat începutul personalităţii sale. În cadrul grupei el 
trăieşte prima experienţă a vieţii în colectivitate, a vieţii sociale, alta decât familia. De la intrarea în grădiniţă 
copilul realizează o adaptare la un anumit ritm, este vorba de încadrarea şi respectarea unui anumit program, 
în urma căruia dobândesc deprinderi sociale: să împartă jucăriile cu alţi copii; să-şi aştepte rândul; să aibă 
răbdare; să aibă empatie pentru cei din jur. 

 Activităţile desfăşurate în parteneriat cu părinţii sunt modalităţi propice pentru atingerea unor 
obiective comune în ceea ce priveşte educaţia preşcolarilor, la acestea adaugându- se plăcerea de a fi alături 
de colegi, activităţile desfăşurându-se într-o atmosferă de voie bună. 

 Din acest motiv, recomand părinţilor:  
• să le prezinte copiilor grădiniţa ca un loc în care ei se pot juca împreună cu alţi copii, în care pot 

învăţa lucruri noi şi interesante; 
• să vorbească cu educatorii, să stabilească o relaţie cu aceştia;  
• să ceară sfatul acestora; 
 • să participe la evenimentele din grădiniţă (serbări, proiecte,etc.);  
• să se ofere voluntari prin implicarea în activităţi ; 
 • să discute permanent cu copilul despre ce se întâmplă în grădiniţă;  
• să creeze acasă un mediu bun de joc şi educaţie; 
 În concluzie, implicarea părinților în desfășurarea activităţilor educative are beneficii, dar cel mai 

important aspect este legat de dezvoltarea armonioasă a copiilor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
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*Pescaru, Băran, Adina, „Parteneiat în educație”, Editura Aramis Print, Bucureşti, 2004 
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MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ 

TRADIȚII ȘI OBICEIURI LA MOLDOVENI  
 

PROF. PENTRU INV. PRIMAR, COSTANDACHI DANIELA 
ȘCOALA GIMNAZIALA ,,ANASTASIE PANU” HUȘI 

 
Sărbătorile de iarnă ocupă un loc aparte în inimile moldovenilor, cu tot felul de tradiții populare, 

obiceiuri, datini, una mai frumoasă decât alta. 

 
Moldovenii au tradiții bogate, care imprimă culturii sale un caracter unic. Sărbătorile de iarnă la 

moldoveni încep de la Sf. Andrei (30 noiembrie) şi ţin până la Sf. Ioan Botezătorul (7 ianuarie). Este o 
îmbinare de tradiţii, obiceiuri şi datini - unele venite din perioada precreştină - cu sărbători religioase 
creştine. Aceste sărbători dau un farmec aparte anotimpului friguros, aducând bucurie, veselie, dar şi mister 
şi trăiri spirituale.  

Sfântul Andrei este cel, ce a propovăduit Evanghelia în ținuturile Sciției și Traciei. Este o sărbătoare 
religioasă, pe lângă care au loc o serie de practici tradiţionale (unele venind de la daci), cum ar fi: frecatul 
uşilor şi a ferestrelor cu usturoi (pentru a nu pătrunde spiritele rele), punerea grâului la încolţit (pentru a 
prevesti recolta anului viitor), ritualuri făcute de către fetele tinere, pentru a-şi visa ursitul. 

Sfântul Nicolae, sărbătorit de creștinii ortodocși pe 6 decembrie, considerat ocrotitorul săracilor, este 
cel care, transformat în „Moş Nicolae”, aduce daruri copiilor. Aceştia îşi pregătesc de cu seară ghetuţele, 
în care Moşul va pune darurile. Pentru cei care nu au fost cuminţi, Moşul va aduce o „nuieluşă”, care şi ea, 
peste timp, a căpătat statut de jucărie. 

Crăciunul (Naşterea Domnului) este cea mai importantă sărbătoare creştină a iernii, dar înainte însă, 
se sărbătorește Ajunul Crăciunului (24 decembrie). În dimineaţa acestei zile (în unele zone cu o seară 
înainte), cete de copii umblă de la casă în casă, cu Colindul. Pentru colindele, cântate în noapte, pe la uşi, 
pe la fereşti, copiii primesc covrigi, colaci, turte, mere, nuci şi tot felul de alte daruri. Pe lângă cetele de 
copii, sunt şi preoţi, care merg cu icoane în braţe din casă în casă, pentru a stropi cu aghiasmă locuințele 
oamenilor şi a anunţa prin cântec, „Naşterea Domnului Iisus Hristos”. 

În Ajun, se împodobeşte bradul şi se pregătesc darurile, ce vor fi aduse de Moş Crăciun. Acesta 
„va intra pe hornul sobei cu desaga plină de cadouri”. Colindele răsună în toată ţara, până în ziua de Crăciun 
(25 decembrie). Fie ele religioase sau laice, colindele creează o atmosferă încărcată de spirit şi mister, dar 
şi de bucurie şi stare de bine. Copiii în cete mici umblă cu Steaua, simbol al stelei, ce i-a călăuzit pe cei 
„Trei Magi de la Răsărit”, în căutarea pruncului Iisus. 

Urmează apoi, practic, cea mai așteptată sărbătoare de iarnă, Anul Nou (31 decembrie - 1 ianuarie). 
Cercetătorii văd în obiceiurile populare, care se desfăşoară în această perioadă, ritualuri de renovare 
simbolică a lumii, de alungare a spiritelor rele, sau de divinaţie. Un complex de ceremonii şi superstiţii, 
care fac din această perioadă a anului una dintre cele mai bogate în datini populare, o perioadă de trecere 
între două cicluri de vegetaţie sau de muncă, al cărui prag îl constituie Anul Nou. Aşa cum Crăciunul este 
dominat de colinde, Anul Nou este marcat de „urături”, făcute prin intermediul mai multor ritualuri 
populare: Pluguşorul, Sorcova, Buhaiul, Vasilca, jocuri mimice cu măști de animale (Capra, Ursul, Căluțul, 
Berbecul, Cerbul, Cocoșul) sau personaje ţărăneşti. Nu lipsesc nici colindele, dar acestea au acum alt rol, 
de vestire a înnoirii anului. Sunt obiceiuri, care încă se păstrează, poate datorită caracterului lor spectacular, 
dar şi datorită prilejului de a petrece. 
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Cununa sărbătorilor, dar mai ales a petrecerilor, este Revelionul, sărbătoare laică, plină de mese 
îmbelşugate, petreceri şi distracţii deosebite. A doua zi copii cu sorcove frumos ornate, merg cu semănatul: 
"Să trăiţi/ să-nfloriţi/ ca merii, / ca perii, / în mijlocul verii, / ca toamna cea bogată / de toate îndestulată! 
La anul și la mulți ani!". 

Urmează, pe 6 ianuarie, Boboteaza (Botezul Domnului). Este o sărbătoare religioasă, sărbătorită atât 
de ortodocși, cât și de catholici. Preoții sfinţesc apa la biserică, iar oamenii o poartă acasă și stropesc în 
gospodării obiecte și animale. 

Ciclul sărbătorilor de iarnă se încheie pe 7 ianuarie, cu Sfântul Ioan Botezătorul, cel, ce l-a botezat 
pe Domnul Iisus Hristos în apele Iordanului. Se spune că în dimineaţa zilei de Sfântul Ion, oamenii trebuie 
să se stropească cu agheasmă, pentru a fi feriţi de boli pe tot parcursul anului. De asemenea, conform 
tradiţiei populare, se spune că după Sfântul Ion ”se botează gerul”, adică temperaturile încep să crească. 
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 PROMOVAREA, ÎN RÂNDUL ELEVILOR (ÎN MEDIUL ONLINE), A 

TRADIŢIILOR ŞI OBICEIURILOR DE IARNĂ LA ROMÂNI 
 

PROF. COSTEA ELENA-ALEXANDRA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 4 RÂMNICU VÂLCEA 

 
Cum serbările şcolare tradiţionale, activităţile gastronomice cu specific sau acelea artistice (corul 

şcolii care interpretează colindele româneşti transmise din generaţie în generaţie), pot fi mult mai greu 
organizate în contextul didactic şi social actual, în mediul online; foarte utile sunt, în continuare, metodele, 
procedeele, materialele didactice moderme şi mijloacele digitale, şi în promovarea, de pildă, a tradiţiilor şi 
obiceiurilor de iarnă la români, în rândul elevilor: metodele şi procedeele didactice interactive, resursele 
TIC, prezentările Power Point şi exemplele pot continua. Dacă ne folosim de un document Power Point, 
elevilor le pot fi prezentate, prin intermediul acestuia, aspecte şi informaţii utile şi interesante, precum 
următoarele: 

Marea Sărbătoare a Ortodoxiei, Naşterea Domnului – ca mare sărbătoare a creștinătății, este 
cinstită de neamul românesc încă din cele mai vechi timpuri. Înaintea acestei sărbători este postul Crăciunului care 
durează, de regulă, între 15 noiembrie și 24 decembrie. Acest post a fost rânduit de Biserică pentru a pregăti pe 
credincioşi spre cuviincioasa întâmpinare și sărbătorire a marelui praznic al Naşterii în trup a Mântuitorului. 
Crăciunul este întâmpinat de poporul român cu datini și obiceiuri care au devenit tradiţie, atât de dragi nouă, cei 
care ne-am născut pe acest pământ. Fiecare dintre noi, indiferent unde trăiește astăzi, își aminteşte cu plăcere 
de dimineţile ajunului petrecute în satul natal sau la bunici, cu casele cufundate în veşnicia lor tăcută. Citind 
versurile lui Vasile Alecsandri, din pastelul Iarna, vedem satul natal în ajunul Crăciunului: 

„Totul e alb pe câmp, pe dealuri, împrejur, în depărtare  
Ca fantasme albe plopii înșirați se pierd în zare  
Pe întinderea pustie, fără urme, fără drum,  
Se văd satele pierdute sub clăbucii albi de fum ". 
Există la români datina ca în ajunul Crăciunului, copiii să colinde pe la casele gospodarilor urându-le 

,,bună dimineaţa” și să li se ofere colindeţi sau bolindeţe, acei mici colaci din faină de grâu; la sate, aceştia 
frământându-se și cocându-se în acea noapte. 

,,Buna dimineaţa la moş Ajun /Ne daţi ori nu ne dați?”. 
În noaptea de Moş Ajun, românul, și în special ţăranul, oferă cu multă dragoste și bucurie cetelor de 

copii, covrigi, nuci, mere. Şirul colindelor început în Ajunul Crăciunului, continuă cu colinda feciorilor, mai 
ales la casele unde-s fete de măritat. Acum nu mai sunt suficienţi covrigii, bâtlanii, pentru că ei sunt stăpânii 
caselor, vor oferi rachiu, vin, ,,colaci de grâu curat”, expresie care arată respectul dintotdeauna al romanilor 
pentru pământul muncit. Să nu uităm de mersul cu: steaua, sorcova, capra, ursl, pluguşorl sau buhaiul. În 
Ardeal se cere după colinde: 

,,Să ne dai cinste frumoasă, un colac de grâu curat, 
 C-o pecie de porc gras, scoate gazdă să ne daţi”. 
Frumuseţea datinilor străbune este întregită și de tăiatul porcului, care la romani, a devenit chiar un ritual, 

aproape că nu există casă în satele din țara noastră la care în ziua ,,de Ignat” să nu se taie porcul. Cu o zi 
înainte de tăiere, porcul nu se mai hrăneşte, ci i se dă de băut numai apă puţin sărată, astfel încât, să aibă 
stomacul și intestinele golite pentru a fi mai uşor de curățat. În momentul când se înjunghie porcul, sângele 
se lasă să curgă într-un vas, se pune un pumn de sare și se amestecă bine circa 20 de minute pentru ca acesta 
să nu se închege. În unele bucătării, sângele se foloseşte la prepararea unor produse cum ar fi toba, 
caltaboşiul, sângeretele, slănina, şoriciul, cârnaţii şi exemplele pot fi mult mai numeroase. 

Românii petrec şi în noaptea de Anul Nou, într-o atmosfera de bună dispoziție, cu muzică și dans, cu 
focuri de artificii, în urări de colindători. Este o noapte frumoasă când toți romanii speră într-un an mai bun, 
cu sănătate, cu noi împliniri. În comparație cu alte popoare care sărbătoresc Anul Nou în stradă, noi îl sărbătorim 
decent, cu familia și prietenii. În prima săptămână din an, există în calendarul Bisericii Ortodoxe o serie de 
sărbători pe care poporul nostru le respectă și le cinstește după datina străbună. 
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Pe 01 ianuarie este sărbătorea Sfântului Vasile cel Mare. Această zi se serbează mai ales în familie, este 
continuarea sărbătoririi Anului Nou, meniul din aceasta zi începe, de obicei, cu o ciorbă de potroace din curcan 
și continuă cu gustări, salate, fripturi și plăcinte. 

Pe 05 ianuarie este Ajunul Botezului Domnului, în această zi mâncându-se de post. În unele zone din 
țară, și mai ales în Muntenia, este obiceiul ca în aceasta zi ,,fetele de măritat” să țină post negru, ele nu 
mănâncă și nu beau nimic toată ziua. Seara, ele vor consuma o turtiță din făină, apă și sare, dar fără să bea 
absolut nimic. Legenda spune ca tânărul care le va da să bea apă în vis, în noaptea de Ajunul Bobotezei, acela 
le va fi viitorul mire. Tot în această noapte, se obișnuiește ca fetele să-şi pună busuioc sub perna pentru a-şi 
visa ursitul. 

Pe 06 ianuarie sărbătorim Botezul Domnului sau Boboteaza, în această zi în toate bisericile ortodoxe se 
oficiază slujbe de sfințirea apei - agheasma. Cu aceasta se stropește interiorul casei, dar şi vitele și se păstrează 
într-o sticlă cu busuioc, din care se bea dimineața înaintea micului dejun în zilele de sărbătoare și de post. 
Sărbătorirea Botezului Domnului se face, de regulă, în familie cu un meniu format din gustări reci: șuncă, 
tobă, cârnați, ciorbă de pasăre, fripturi din curcan și porc, murături, plăcinte, dulciuri de bucătărie.  

Botezul este prima Taină Sfântă a bisericii, o „Lucrare Sfântă”, prin care în chip tainic, nevăzut, se dă 
omului Harul cel mântuitor al lui Dumnezeu. Botezul curăță de păcate, pe prunci de păcatul strămoșesc, iar pe 
cei vârstnici de păcatele proprii. Taina botezului este sărbătorită cu multă decenţă în casele noastre, respectul pentru 
această sărbătoare creştină revenind pruncului botezat și naşilor, care devin părinţii duhovniceşti ai acestuia. Seria 
sărbătorilor de iarnă se încheie, pe 07 ianuarie, cu aceea a Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul. 
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IMPORTANTA ACTIVITATILOR EDUCATIVE REALIZATE IN 

PARTENERIAT CU PARINTII 
 

CRACAN GABRIELA 
SCOALA GIMNAZIALA NR 1 ROATA DE JOS, GIURGIU 

 
 Ma numesc Cracan Gabriela si sunt invatatoare titulara de 21 de ani la Scoala Gimnaziala Nr 1 Roata 

de Jos, judetul Giurgiu. În fiecare an realizez un parteneriat cu părinţii elevilor pe care îi îndrum, parteneriat 
denumit “Familie -Scoala-Comunitate”. Motivul realizării acestui parteneriat este necesitatea menţinerii 
unităţii de cerinţe în educaţia copilului, necesitatea realizării unei legături reale între şcoală şi familie ca 
parteneri egali în educaţia copilului. Scopul acestui parteneriat este implicarea şi participarea reală a 
părinţilor în activităţile la clasă şi la cele extracurriculare.Ca obiective majore ale acestui parteneriat aş 
aminti: formarea părinţilor în spiritul ideii de parteneri egali în educaţia copiilor; convingerea părinţilor 
pentru a investi în dezvoltarea personală a copilului şi a grupului în ansamblu; implicarea părintilor în 
atragerea de resurse (financiare sau materiale) necesare unei bune desfăşurări a actului educaţional; crearea 
unui mediu educativ pozitiv, favorabil, adecvat pentru o stimulare continuă a învătarii spontane a copilului; 
achizitionarea de către părinţi a unor informaţii şi cunoştinţe pe care să le folosească în educarea propriilor 
copii; implicarea părinţilor în atragerea şi găsirea de resurse materiale şi financiare necesare derulării 
serbării de Crăciun, de sfârşit de an şcolar, organizării de excursii şcolare. 

 Învățământul primar este o treaptă importantă și responsabilă în cadrul sistemului de învățământ. El 
constituie temelia includerii copilului în activitatea asiduă și ordonată dintr-o colectivitate de semeni, care 
este mereu în schimbare și presupune competitivitate. 

Școala îl învață pe copil să se situeze printre semeni, să se obișnuiască cu anumite cerințe și realități 
sociale. Dar educația în familie constituie prima școală a copilului, partea cea mai importantă a pregătirii 
lui pentru o viața socială activa. Familia trebuie să fie prima instituție socială care se preocupă de asigurarea 
condițiilor necesare dezvoltării normale a copilului. Școala și familia sunt cei doi poli de rezistență ai 
educației, care contribuie prin mijloace specifice la formarea tinerilor. 

Odată cu intrarea în școală, copilul trăiește în două lumi diferite: una a familiei, colorată încă de 
afectivitatea primei copilării, cealaltă, a școlii, încărcată de noi exigențe și de promisiunile viitorului, la fel 
de importante. Dacă aceste medii educaționale se completează și se susțin, ele asigură într-o mare măsură 
buna integrare a copilului în activitatea școlară și, pe plan mai general, în viața socială. 

Obiectivul cel mai important al colaborării dintre școală și familie în perioada școlarității mici îl 
reprezintă susținerea eforturilor copilului pentru ca acesta să dobândească primele instrumente ale muncii 
intelectuale și să obțină succesul școlar. Clasa reprezintă pentru elevi al doilea mediu de socializare, după 
familie. Aici elevul va trăi și experimenta, va învăța deprinderi sociale necesare pentru viață. 

În activitatea pe care o desfășurăm, am pornit întotdeauna de la „punctele forte”ale elevilor și cele ale 
noastre ca învățător, cum ar fi: ce știe elevul, ce poate să facă, ce îi este îngăduit să realizeze, spre ce are 
înclinații, de ce abilități didactice dispune. 

Apoi am avut în vedere”punctele slabe”pe care vrem să le îndreptăm(ce nu știe elevul, ce n-a înțeles, 
ce nu poate să facă, ce nu ne este îngăduit nouă ca învățători să facem). Este necesară o bună cunoaștere a 
elevilor și totodată o bună cunoaștere a forțelor proprii. Folosirea metodelor interactive ( discuțiile 
colective, interpretarea de roluri, rezolvarea în grup a unor probleme, efectuarea de experiențe) asigură 
condițiile oportune elevilor să se afirme atât individual, cât și în echipă. 

Am ajutat elevii să treacă peste rețineri, să-și exprime în mod deschis opiniile personale, să vorbească 
despre evenimentele la care participă, despre calitățile și defectele lor. Elevii au dobândit nu numai curajul 
exprimării unor opinii, ci și respectul pentru părerile colegilor, ale părinților, pentru adevăr. În felul acesta 
am pus pe fiecare elev în situația de a-și exercita, în clasă, principalele însușiri care-i definesc personalitatea, 
făcându-i participanți activi, dar și colaboratori, parteneri ai noștri în ducerea la bun sfârșit a tuturor 
activităților. 
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Calitatea proceselor de comunicare ce se stabilesc în grupul școlar depinde de potențialul comunicativ 
al fiecăruia dintre membrii lui. Educatorul trebuie să dețină, înainte de toate, bune calități de mediator 
pentru a-i facilita procesul stabilirii unor interacțiuni directe, sincere, bazate pe încredere între elevi, dar și 
între sine și fiecare dintre elevi. 

În domeniul colaborării școală-familie, punctul de plecare este cunoașterea prealabilă a părinților de 
către învățător, a familiei, a climatului familial. Activitatea educativă îmbracă și în școala noastră o 
multitudine de forme la următoarele nivele: comitetul de părinți, consiliul reprezentativ al părinților, vizitele 
la domiciliu, corespondența cu părinții, consultațiile pedagogice, implicarea părinților în activitățile școlii, 
activitățile nonformale (excursii, cercuri, serbări, aniversări, cursuri), consultații la cererea părinților. 

Numărul mare de contacte școală-familie nu asigură neapărat rezultate fructuoase, insa reprezinta un 
”front comun” in care se ”lupta” fiecare pentru a face posibila reusita viitorilor oameni.Întâlnirile colective 
cu părinții reprezintă cea mai “profitabilă”și democratică formă de colaborare a învățătorului cu familiile 
elevilor săi. Pentru învățător înseamnă un cadru de manifestare și de perfecționare a calităților sale 
manageriale, un moment optim de conștientizare și de mobilizare a părinților într-un parteneriat real, prilej 
de a învăța și el din experiența părinților. Pentru părinți, adunările colective reprezintă tot atâtea prilejuri 
de autoevaluare și de sporire a competențelor educative, de informare pedagogică avizată, iar acestia înțeleg 
complexitatea fenomenului instructiv-educativ și a poziției pe care o ocupă în acest proces. 

În toate cazurile de întâlniri, contacte, proiecte, raporturi mutuale, au fost implicați, în mod egal, elevii 
ca parteneri de dialog și ca beneficiari ai unor servicii educaționale de calitate necesare dezvoltării 
armonioase a personalității. 
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IMPORTANȚA ACTIVITAȚILOR EDUCATIVE REALIZATE IN 
PARTENERIAT CU PARINȚII 

 
PROF. INV PRIMAR CRÃCIUN SIMONA-DIANA 

ŞCOALA GIMNAZIALÃ ,,ION BÃNCILÃ’’, BRÃILA 
 
Părinții au o influență de neegalat asupra vieții copiilor lor și sunt „primii și cei mai durabili educatori 

ai copiilor” iar aceast aspect indică oportunități de învățare și dezvoltare.  
O abordare integrată și holistică a învățării cu canale deschise de comunicare are multe beneficii 

pentru copil, părinte și cadru didactic. Cadrul didactic poate beneficia de ,,bogăția de cunoștințe’’ pe care 
părintele le are despre propriul copil și poate folosi aceste cunoștințe pentru a planifica și dezvolta învățarea 
fiecărui copil. Copilul beneficiază apoi de satisfacerea nevoilor specifice într-un mod care să fie în 
concordanță cu viața de acasă, ceea ce permite o tranziție mai lină și un sentiment de securitate, cel puțin 
în perioada de debut a şcolaritãții.  

Profesorii trebuie să respecte și să recunoască rolul părinților ca educatori primari și modele de urmat. 
Cu cât mai mult profesorii îi încurajează pe părinți în acest rol, cu atât copilul va beneficia mai mult, iar 
învățarea la clasă va fi mai fructuoasă. 

Obiectivul cel mai important al colaborării dintre școală și familie în perioada școlarității mici îl 
reprezintă susținerea eforturilor copilului pentru ca acesta să dobândească primele instrumente ale muncii 
intelectuale și să obțină succesul școlar. Clasa reprezintă pentru elevi al doilea mediu de socializare, după 
familie. Aici elevul va trăi și experimenta, va învăța deprinderi sociale necesare pentru viață. 

Este important ca profesorii să stabilească o ,,punte’’ între şcoalã şi pãrinți, propunând diferite 
activitãți:  

- sã citeascã cărți în familie sau sã desfãşoare activități în weekend; 
- sã confecționeze diferite materiale educative şi sã le prezinte colegilor; 
- lectorate cu pãrinții pe diferite teme; 
- serbãri şi şezãtori organizate cu diferite ocazii (Crăciun, 8 Martie, Sfârșit de an școlar, etc); 
- activitãți pãrinte-elev (participarea părinților alături de copii la diverse ateliere de lucru, organizate 

de cadrul didactic); 
- participarea părinților la activități demonstrative; 
-organizarea unor expoziții cu lucrări executate de copii; 
-convorbiri cu familia (pot avea loc spontan sau organizat, la inițiativa profesorului sau a părinților); 
-organizarea de activități extracurriculare, organizate și desfășurate împreună cu părinții (vizite la 

muzee, patiserii, fabrici, excursii, tabere, etc);  
Aceste activități pot reprezenta o bunã legãturã între şcoalã şi familie, deoarece copiii adesea nu 

povestesc acasă despre ceea ce se întâmplă la școală.  
Cele menționate mai sus, sunt doar câteva dintre numeroasele căi prin care profesorii îi pot face 

,,parteneri’’ pe pãrinți în activitãțile educative. Un bun parteneriat de lucru între profesor și părinte este 
esențial pentru a oferi copilului tot ce este mai bun în dezvoltarea sa. Cred că fiecare părinte vrea foarte să 
știe cã noi, ca profesori, îi cunoaștem copilul şi ceea ce îi place copilului lor. De aici începe cu adevărat 
relația părinte-profesor. 

Consider că implicând părinții în activitățile școlare și extrașcolare, acestea vor fi mai atractive pentru 
elevi, iar părinții vor fi mai implicați și mai conștienți de actul didactic, de importanța şcolii în viața 
copilului, realizând astfel progres în activitatea didactică. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE  

ÎN PARTENERIAT CU PĂRINȚII 
 

PROF. CREANGA GABRIELA,  
ȘCOALA GIMNAZIALA “LEONARDO DA VINCI”, BUCUREȘTI 

 
Părinţii sunt primii profesori ai copilului, ei începând educarea lui în mediul familial. De cele mai 

multe ori, comportamentul parental este inspirat din propria experienţă de viaţă a acestora, astfel perpetuând 
atât aspecte pozitive, cât şi negative. Împreună cu părinţii, şcoala îşi are rolul bine stabilit, intervenind în 
dezvoltarea primară a copilului. În acest context, educarea părinţilor după principii ştiinţifice de 
psihopedagogie devine o necesitate.  

Copilul simte nevoia de adulţi disponibili/responsabili pentru a-i respecta ritmul de viaţă, de adulţi 
care să participe la jocurile sale şi care să-i transmită zilei de mâine un om care nu poate proveni dintr-un 
sistem de învatământ. Informarea şi formarea părinţilor în ceea ce priveşte şcolaritatea copilului presupune, 
ca fiecare părinte să cunoască: obligaţiile legale privind educaţia copilului, importanţa atitudinii lui pentru 
reuşita şcolară a copilului, metodele de colaborare cu şcoala. În acest scop este necesar un dialog între 
profesori şi părinţi; profesorii trebuie să primească o pregătire în materie de relaţie cu părinţii iar competenţa 
lor în această materie trebuie considerată ca o aptitudine profesională. Părinţii trebuie să fie pregătiţi pentru 
a juca rolul lor educativ în cooperare cu profesorii iar şcolile trebuie să asigure părinţilor asistenţa necesară. 

Cooperarea profesor-părinte în beneficiul elevului vine în completarea participării părinţilor la actele 
educative derulate în cadrul școlii. Ca responsabili legali ai educaţiei copiilor lor, ei au responsabilitatea de 
a influenţa natura acestei educaţii.  

Trezirea interesului pentru activitatea școlară este punctul de plecare pe tărâmul cunoașterii și garanția 
succesului în activitatea didactică pentru fiecare profesor cât şi pentru elevii săi. Efortul pe care îl face 
copilul în primele clase este uriaş. De obicei, adulţii sunt tentați să nu le acorde atenţia cuvenită, li se pare 
că este ori prea ușor, ori prea greu, și de cele mai multe ori lasă totul în seama școlii.  

Pentru o dezvoltare eficientă, elevul trebuie să fie activ, cercetător, independent și participant 
conștient la acest proces. Ca activitate intenţionată şi orientată, educaţia extraşcolară-nonformală permite 
adâncirea cunoştinţelor şi dezvoltarea competenţelor din zonele de interes ale elevilor, cultivarea interesului 
şi dezvoltarea înclinaţiilor şi talentelor acestora pentru anumite domenii. Ea permite folosirea eficientă şi 
plăcută a timpului liber al elevilor, dezvoltarea vieţii asociative, dezvoltarea capacităţilor de a lucra în grup 
şi de a coopera în rezolvarea unor sarcini complexe, dezvoltarea voinţei şi formarea trăsăturilor pozitive de 
caracter. Profesorul şi părinţii trebuie să sesizeze acest moment dificil din viaţa psihică a micuţului, pe 
jumătate înspăimântat de tainele scrisului, pe jumătate crispat de efortul făcut pentru descifrarea unor semne 
atât de curioase şi pline de mister. De aceea proiectarea unor activități în parteneriat cu părinții este deosebit 
de benefică prin promovarea unor schimbări în mentalitatea tradiţională a părinților în raport cu poziţia 
copilului în familie și creșterea gradului de implicare a acestora în activităţile şcolare.  

Pentru aceasta este nevoie de dezvoltarea la părinţi a abilităţilor de a interacţiona şi empatiza cu 
propriii copii.  

De asemenea, educaţia extraşcolară permite implicarea elevilor în activităţi opţionale în mai mare 
măsură decât este posibil pe baza activităţilor curriculare, angrenându-i pe aceştia în forme specifice de 
verificare şi apreciere a rezultatelor. Teme precum: “Bun găsit, școală dragă! ”,“ Crăciunul în inimile 
noastre”, “ Martie - Mărţişor” sunt foarte cunoscute și foarte îndrăgite de elevi și părinți, deoarece îi 
provoacă să se implice afectiv şi efectiv în realizarea sarcinilor, în căutarea şi sortarea materialelor necesare, 
în culegerea de informaţii şi curiozităţi referitoare la tema aleasă. 

Şcolaritatea este o etapă importantă, dificilă, cu implicaţii profunde în evoluţia copilului. Acest 
moment îi prinde nepregătiţi pe marea majoritate a părinţilor iar comportamentul familiei intervine astfel 
de cele mai multe ori într-un mod apăsător, ceea ce poate să conducă pe o cale greşită dezvoltarea 
intelectuală şi emoţională a acestuia. 
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Toţi adulţii care fac parte din viaţa unui copil (părinte, bunic, profesor) ar trebui să înţeleagă că acesta 
aşteaptă de la ei să-şi amintească şi să înţeleagă că au fost cândva de vârsta lui. 

Pentru ca un copil să aibă succes în şcoală şi mai apoi pe parcursul vieţii, specialiştii, printre care 
Daniel Goleman, Inteligenţa emoţională, spun că există şapte elemente cheie: 

Încrederea – sentimentul de siguranţă, certitudinea că se poate bizui pe ajutorul celor din jur în 
demersul său spre cunoaştere şi devenire; 

Curiozitatea – dorinţa de a cunoaşte ceva nou; 
Intenţia – pornirea interioară, conştientă,însoţită de dorinţa de a înfăptui ceea ce îţi propui; 
Controlul de sine – capacitatea de control asupra faptelor proprii; 
Raportarea – dorinţa şi capacitatea de a se alătura unui grup, de a participa la activitatea acelui grup 

încercând să se facă înţeles şi să-i înţeleagă pe ceilalţi; 
Comunicarea – capacitatea şi dorinţa de a transmite şi a face cunoscute celorlalţi, propriile idei şi 

sentimente; 
Cooperarea – capacitatea de a lucra împreună cu cineva în scopul realizării unui obiectiv comun. 
Implicând părinții în activități școlare și extrașcolare, acestea vor fi mai atractive și pentru elevi, iar 

părinții vor fi mai conștienți de actul didactic, de importanța școlii în viața copilului.  
Sunt importante antrenarea elevilor într-un număr cât mai mare de activităţi extraşcolare şi în domenii 

diverse, iar în alegerea strategiilor de abordare trebuie comparate obiectivele din taxonomiile cognitive, 
afective şi psihomotrice, cu tipurile de inteligenţă sau cu diverse metode şi tehnici, în funcție de nivelul 
clasei pe care o conduc. În asemenea situaţii, profesorul are în vedere efectuarea unei diagnoze psihologice, 
fiind necesară în acelaşi timp şi o colaborare directă, permanentă între profesor, părinte şi elev. 

În cadrul procesului de implicare a părinților în activitățile educative ale copiilor aceștia pot dobândi 
abilități care să sprijine formarea de comportamente adecvate la copii, pentru relaționarea mai bună a 
acestora în cadrul grupurilor de elevi. Părinții sunt, astfel, informați cu privire la strategiile de cunoaștere a 
copilului, capătă experiențe pozitive pe parcursului activității de educație a copilului. Și copii vor accepta 
mai ușor regulile după care funcționează microgrupurile sociale (familie, școală, grup de prieteni, anturaj 
de joacă, vecini, etc.). 
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ATELIER CU PARINȚII - SARBATORILE DE IARNA 

 

CREAȚA ELENA-FLORENTINA 
 

Părintele este „un aliat important pentru educație” (Iepure, Curcubătă, Vaida, 2020, pag. 239). În ceea 

ce privește învățarea în mediul online implicarea părinților are un factor decisiv în parcursul școlar al 

elevilor, reprezentând astfel un pilon principal în educația propriilor copii. Exista deja un parteneriat școală 

- familie, însă școala online a reușit să întărească relația dintre părinte, elev și profesor. Cele 3 părți 

formează un triunghi care știm că simbolizează perfecțiunea. Putem vorbi astfel despre desăvârșirea 

educațională numai dacă se observă implicarea tuturor părților în parcursul educațional. 

Analizând caracteristicile și funcțiile educației în sistemul de învățământ, s-a descoperit că asupra 

personalității acționează categorii distincte de acțiuni, fiecare având forțe diferite de modelare și 

sensibilizare. „Cultura se înscrie printre factorii de esență ai dezvoltării multilaterale a personalității umane” 

(Jinga, 1987, p. 25) și înglobează moștenirea trecutului. 

În lucrarea „Educație în perspectiva unei noi calități”, Ioan Jinga vede școala ca „un izvor principal 

de cultură și factor de civilizație”. În timp ce școala se ocupă cu organizarea și îndrumarea elevilor spre 

activități de creație culturală, cultura își lasă amprenta asupra conținutului învățământului și a finalităților 

educației. Școala va prelua achizițiile cele mai de preț, stabilind un echilibru între tradiție și inovație, 

favorizând adaptarea culturală. 

Școala își poate aduce contribuția în toate domeniile vieții sociale, clarificând și soluționând 

problemele care frământă întreaga colectivitate umană de la cele mai neînsemnate probleme până la cele 

mai importante. „Educația culturală este văzută de profesori ca un antidot pentru lipsa de discernământ a 

elevilor față de manifestările de subcultură la care sunt expuși” (Botnariuc, Iacob, Mihăilescu, 2016, pag. 

5).  

Una din cele 7 competențe cheie ale profilului de formare a absolventului de clasa a IV-a o constituie 

sensibilizarea și exprimarea culturală. Aceasta se îmbină armonios cu celelalte competențe în cadrul 

activităților interdisciplinare care se realizează la clasă și vizează o serie de cunoștințe, abilități și atitudini. 

În învățământul primar și preșcolar copiii simt tot mai mult nevoia să fie aproape unul de celălalt, să 

își manifeste afecțiunea față de persoanele dragi. Micile bucurii înseamnă o mare bucurie în inimile copiilor. 

Își amintesc cu mare drag prima zăpadă, perioada colindelor, împodobirea bradului, realizarea de 

decorațiuni de Crăciun în cadrul atelierelor cu părinții. Chiar dacă toate activitățile s-au mutat în mediul 

online profesorii sunt creativi și găsesc soluții pentru a transmite elevilor magia sărbătorilor de iarnă. În 

cadrul ședinței cu părinții am propus mai multe activități pe care le putem desfășura împreună în luna 
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decembrie: recitare de poezii, interpretarea unor colinde, confecționarea unor decorațiuni de Crăciun, 

povești cu tematica sărbătorilor de iarnă. 

Am mutat atelierul de confecționare a decorațiunilor de Crăciun din sala de clasă în mediul online. 

Părinții și elevii au primit din timp un tabel cu modele de decorațiuni pentru a-și alege produsul ce urmează 

a fi realizat, urmând să își pregătească materialele necesare. Fiecare elev lucrează alături de un membru din 

familie. În cadrul întâlnirii de pe google meet se vor realiza 5 produse. Prin intermediul extensiei Breakout 

Rooms profesorul împarte elevii în 5 grupe, având posibilitatea de a vedea modul în care lucrează fiecare. 

Câte un părinte care s-a oferit voluntar conduce un atelier, fiind astfel ajutor de profesor. Activitatea în 

grupuri mici este recomandată în învățământul primar, iar prin activitatea mai sus menționată ne propunem 

să menținem relația cu familia, să întărim relația dintre colegi, să creăm un nou context de învățare, să 

promovăm lucrul în echipă și să lucrăm într-un mediu ce transmite căldura din sânul familiei. 

Activitatea care presupune citirea unor povești de către părinți poartă denumirea de „Povești la gura 

sobei” și urmărește readucerea bucuriei copilăriei în inimile părinților și apropierea elevilor de o trăire mult 

mai intensă a sărbătorilor de iarnă în contextul actual. Părinții cooperează între ei în vederea pregătirii 

momentului povestirii. Interpretează personaje, pregătesc imagini, crează un cadru propice acestui moment 

magic. 

Aceste activități le reamintesc părinților clipele frumoase ale copilăriei, făcând o călătorie în adâncul 

inimii și al memoriei. Prin prisma copiilor, părinții retrăiesc din nou anii copilăriei, aducându-și aminte de 

frumusețea sărbătorilor, fără a se mai gândi la grijile care îi năpădesc. 
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IMPORTANȚA ACIVITAȚILOR EDUCATIVE IN PARTENERIAT CU 

PARINȚII 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR, CRIȘAN DENISA-COSMINA 
 
 “Copilul este copia parinţilor săi, atâta timp cât se poate menţine în umbra acestora.” Pornind 

de la acest citat, doresc să evidențiez care este rolul părinților în viața copiilor, mai ales în primii ani de 
viață cand aceștia sunt dependenți de părinți. 

Imitaţa este principala formă prin care copilul învaţă să se manifeste şi totodată pune în relief 
capacitatea copilului de a înţelege relaţiile dintre el şi ceilalţi (apud Birch, A., 2000, pg. 40; Mihăilescu, I., 
2003, pg. 88). Deoarece, copilul petrece în primii ani de viață timpul cu un ansamblu mic de personane, 
familia, acesta imită tot ce văd la aceștia. Ei bine, atunci cand acesta ajunge în prima zi la grădiniță, acesta 
are un șoc. Obsevăm cum mulți copii plang în prima zi de grădiniță și le este teamă să rămană într-un mediu 
necunoscut. Prin activitățile educative, realizate în parteneriat cu părinții, li se asigură copiilor o anumită 
siguranță, încredere.  

Termenul parteneriat este „definit ca asocierea a doi sau mai mulţi parteneri, iar în literatura de 
specialitate, parteneriatul reprezintă modalitatea, formală sau informală, prin care două sau mai multe părţi 
decid să acţioneze împreună pentru atingerea unui scop comun și anume, educația. 

“EDUCAȚIA – activitate socială complexă care se realizează printr-un lanț nesfârșit de acțiuni 
exercitate în mod conștient, sistematic și organizat-în fiecare moment un subiect acționând asupra unui 
obiect, în vederea transformării acestuia din urmă într-o personalitate activă și creatoare, corespunzătoare 
condițiilor istorico-sociale prezente și de perspectivă (Ioan Nicola,1980, pg.19). Mai exact, educația și 
activitățile educative îl pregătește pe copil pentru societate. Integrarea în societate se realizează cu ajutorul 
socializării, care prin educaţie presupune transmiterea, însuşirea şi aplicarea unor valori (ştiinţifice, 
tehnologice, culturale, artistice, filozofice, etice, religioase). 

În cazul şcolarilor mici, principalii agenţi care realizează procesul de transmitere a informaţiilor, 
normelor, valorilor, atitudinilor precum şi a comportamentelor cerute de societate sunt: familia (care 
realizează socializarea primară) şi instituţia de învăţământ, şcoala (care realizează educaţia secundară). 

Familia reprezintă primul factor, dar şi principalul agent al socializării. Copilul luând contact mai 
întâi cu acest mediu în care se dezvoltă. Aceasta având cel mai important rol în procesul de socializare, 
punând bazele acestuia. “Orice familie care creşte un copil este la rândul ei educată de copil. Creşterea 
copilului constă dintr-un număr de solicitări care impun familiei să-i cultive potenţele noi, în dezvoltare, în 
scopul integrării sale sociale” (Erikson, E., 1959, pg.55). Constatăm că, familia este cea care face legătura 
dintre copil şi societate, creionânduse în mod hotărâtor personalitatea. Părinţii sunt fondatorii socializării 
încă din primii ani de viaţă ai copilului, acesta urmând să se asemene de la început cu părintele de acelaşi 
gen. 

“Majoritatea studiilor nu iau în considerare caracteristicile temperamentale ale copilului şi influienţa 
pe care acestea o pot avea asupra comportamentului părinţilor, ca şi asupra impactului coportamentului lor. 
În general nu se încearcă stabilirea unei corelaţii nici între alegerea tehnicilor folosite în creşterea copiilor 
şi personalitatea părinţilor.[...]Astfel, ni se sugerează că unele tipuri de comportament ale părinţilor coexistă 
cu unele tipuri de comportament specifice copiilor, mult prea frecvent ca să credem că este întâmplător.” 
(Davitz, J.; Ball, S., 1978, pg.234). 

Ajuns la vârstă școlară mică,”copilul învață cum să relaționeze cu complexitatea lumii sociale atât în 
interiorul familiei, cât și înafara ei, învață să înțeleagă sentimentele celorlalți, să fie empatic, învață regulile 
interacțiuni sociale, face inferențe, își dezvoltă idei despre gânduri, emoții, intențiile celorlalți.” (Florinda, 
G., 2010, pg. 172). Influiențele familiale sunt deosebit de importante pentru dezvoltarea micului școlar. 
Adoptarea unei atitudini potrivite va conduce copilul în vederea obținerii de rezultate admirabile, de altfel, 
influiențele negative (tensiuni, divorțuri, abuzuri de orice natură) îi va dezvolta copilului trairi interioare 
precum teama, trăiri ce-l vor afecta pe termen lung pe aceaste ”victime din umbră” ale violențelorr familiale. 

E cert, părinții au un rol foarte important în cladirea personalității copiilor. În fiecare zi, punem cate 
o “cărămidă” pe care trebuie să o lipim cu un „ciment” rezistent. Doar că, realitatea este mai dureroasă 
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decat ne imaginăm, nu toți copii au familii model. Din experiența mea didactică, am putut observa multe 
tipologii de oameni. De exemplu: părinți care consumă alcool în cantități mari și sunt violenți, mediul în 
care trăiesc copii este unul nefavorabil, neavand ce să învețe de acolo. Prin activitățile educative realizate 
în parteneriat, adaptate situației poate schimba perspectiva părinților și a copiilor. Copii, pot vedea și o altă 
față a părinților, una mai bună, fără alcool și violență. 

 Copii ai căror părinți au divorțat s-au au decedat, în cazul lor are loc un șoc emoțional. Prin activitățile 
educative realizate în parteneriat cu părinții, școala îi poate învăța cum să procedeze în astfel de situații, 
cum să le gestioneze corect. 

Prin diferitele activități realizate la școala împreună cu părinții, se pot schimba perspectiva acestora. 
Sunt mulți părinți care își obligă copii să practice anumite sporturi și activități, trasand un viitor pe care 
copii nu și-l doresc. Activitățile, le arată părinților cum sunt de fapt copii lor și ce le place.  

Consider că, activitățile din parteneriat cu părinții nu sunt benefice doar penrtu copii, ci și pentru 
părinți. În urma acestor activități, se modelează și personalitatea lor. Și cum spuneam mai sus, imitația este 
primul factor în dezvoltarea copilului. Dacă ne dorim copii buni și dezvoltați corect, trebuie să avem părinți 
care să fie modele pentru copii lor. 
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 MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ ! 

 ,,TRADIȚII ȘI OBICEIURI” 
 

 PROFESOR: CRISTEA BAROTI SORIN,  
LICEUL DE ARTE BALAȘA DOAMNA TARGOVIȘTE 

 
 În miezul iernii, timp de două săptămâni, românii se înveselesc din sărbătoare în sărbătoare. 

Sărbătorile religioase se suprapun perfect cu obiceiurile străvechi de agricultori harnici și dornici de a-și 
apropia și explica manifestările zeilor pământului, ai holdelor, ai cerului .  

 Românii au făcut prin poveștile lor, ca personajele biblice să se transforme în personaje ale locului, 
iar întâmplările biblice să devină întâmplări petrecute în viața lor de zi cu zi.  

 Sărbătorile încep la români de la Sfântul Andrei și țin până la Sfântul Ion. Este o îmbinare de tradiții, 
obiceiuri și datini -unele venite din perioada precreștină -cu sărbători religioase creștine.  

 De Ignat se sacrifică porcul, obicei pur românesc, creștinat la sfârșitul evului mediu. Se obișnuiește 
ca în seara de Ajun, casele românilor să fie curate, pregătite de sărbătoare, așteptând la rând cu stăpânii 
îmbrăcați cu hainele cele bune, colindătorii.  

 Colindatul este un ritual compus din texte ceremoniale, formule magice, dansuri, gesturi rituale. 
Colindele transmit urări de sănătate, urări de rod bogat, împlinirea dorințelor în noul an. Românii își 
vizitează rudele, prietenii, vecinii. Practic, în Ajun începe,, vacanța de iarnă” a țăranului român cel care de 
fapt, a pus la cale dansurile, cântările, obiceiurile.  

 Sărbătorile de iarnă petrecute în mijlocul satului românesc reprezintă o experiență unică, încărcată 
de veselie, ironie, poezie. Mesele îmbelșugate, poveștile și colinda tristă, cântecul vesel, dansul dramatic, 
căldura și ospitalitatea gazdelor te scot din cotidian.  

 Pe vremuri femeile și fiicele împleteau, țeseau și coseau, încă de la intrarea în postul Crăciunului, 
pentru a face cadouri celor dragi. Bărbații pricepuți ciopleau în lemn jucărele și obiecte casnice, apoi 
mergeau la o mănăstire pentru a-și schimba grânele pentru vreo icoană sau o candelă pe care să o dăruiască.  

 Merele păstrate în fân, nucile și alunele din pod, precum și colacii proaspăt copți erau darurile 
sărbătorilor, apreciate și producând o mare bucurie.  

 Pe înserat în ajunul anului care se pregătește să se nască sunt așteptate: Plugușorul, Ursul, Capra, 
Bunghierii, Căiuții, Jienii, Mascații…  

 Plugușorul este strâns legat de mitul fertilității, cele mai frumoase vorbe de prosperitate și belșug 
sunt adresate de cetele care vin cu plugușorul în fiecare gospodărie. Este o incantație magică deoarece textul 
urării se transmite din tată-n fiu și nu există român să nu-l cunoască.  

 Dansul Ursului simbolizează moartea și reînvierea naturii. Animalul mitologic moare și învie în 
timpul dansului, semn că se înnoiește anul.  

 Jocul Caprei de asemenea reprezintă un scenariu al morții și învierii rituale. Asta se potrivește foarte 
bine și cu perioada anului în care timpul vechi, îmbătrânit, uzat al anului este cel care renaște.  

 Tradiția Măștilor are o semnificație aparte: mascații au menirea de a duce vestea noului an, dar și de 
a speria prin costumație necazurile și răul din anul care începe.  

 În dimineața de Sfântu Vasile copii obișnuiesc să meargă cu Sorcova. Cei cărora le este adresată 
urarea Sorcovei sunt atinși ritmic cu sorcova pe tot timpul rostirii textului. În trecut Sorcova era din flori 
naturale din pomi roditori în special de măr dulce.  

 În tradiția românească Boboteaza marchează sfârșitul sărbătorilor de iarnă și purifică mediul 
înconjurător, în special al apelor .Credincioșii se duc la biserică pentru a lua apă sfințită care are puteri 
vindecătoare. După slujba religioasă din biserică, se merge în procesiune la ,,sfințitul apei,” când preotul 
aruncă o cruce în apa înghețată, iar un flăcău se repede să o scoată. Preotul umblă din casă-n casă, sfințește 
cu aghiazmă casele, obiectele și animalele din curțile oamenilor.  

 Ciclul sărbătorilor de iarnă se încheie cu prăznuirea Sfântului Ioan Botezătorul, cel ce l-a botezat pe 
Domnul Iisus Hristos în apa Iordanului.  
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PRACTICI DE OPTIMIZARE A PARTENERIATULUI EDUCAȚIONAL IN 

SUSȚINEREA ACTIVITAȚILOR EDUCATIVE 
 

PROF. CRISTIAN AURELIA 
ȘCOALA GIMNAZIALA NR.1 FINIȘ 

 
Cercetătorii din domeniul ştiinţelor educaţiei demonstrează că parteneriatul educaţional este o formă 

eficientă a acţiunilor profesioniste pedagogice, care orientează familia, părinţii, pedagogii spre 
autoperfecţionare. 

În acest context, parteneriatul educaţional este forma de colaborare, de comunicare şi de cooperare 
la nivelul procesului educativ dintre cadrele didactice (comunitatea socială) şi părinţi. Parteneriatul 
educaţional, presupunând o unitate de cerinţe, opţiuni, decizii şi acţiuni educative între factorii educaţionali, 
se aplică la nivelul tuturor relaţiilor enumerate mai sus. Relaţia dintre părinţi şi profesori/învăţători implică 
ieşirea din frontierele şcolii şi determină o altă abordare a profesiei didactice. 

Pentru realizarea parteneriatului educaţional cu părinţii, este esenţial să se respecte anumite condiţii. 
Acestea sunt:  

- părinţii să fie consideraţi ca participanţi activi care pot aduce o contribuţie realăşi valoroasă la 
educarea copiilor lor;  

- părinţii să fie parte la adoptarea deciziilor privitor la educarea copiilor lor;  
- şcoala să recunoască şi să aprecieze informaţia dată de părinţi referitor la copiii lor;  
- profesorii să-şi completeze informaţiile profesionale, valorificând informaţiile oferite de părinţi;  
- responsabilitatea să fie împărţită între şcoală şi familie.  
Experienţa profesională demonstrează că unii părinţi au atât dorinţa, abilităţile, cât şi timpul necesar 

să joace un rol în activităţile şcolare. Ei trebuie încurajaţi şi stimulaţi de profesori, nu trebuie respinşi şi 
ignoraţi. Pentru a avea un parteneriat durabil cu părinţii, profesorilor li se recomandă: 

-  să fie sinceri cu aceştia;  
- să-i asculte cu răbdare;  
- să recunoască atunci când greşesc;  
- să laude iniţiativele părinţilor.  
Părinţilor, de asemenea, li se recomandă : 
- să solicite asistenţă şi sprijin când au nevoie;  
- să fie persuasivi şi să caute împreună cu profesorii soluţiile;  
- să-şi ajute copilul când greşeşte. 
Cadrele didactice sunt datoare să se raporteze la cultura şi categoriile socioprofesionale din care 

provin părinţii. Acestea urmăresc evoluţia copilului în cariera şcolară, structura familiei, competenţele ei 
parentale şi problemele specifice ei. Pentru optimizarea parteneriatului dintre profesori şi părinţi se iau în 
calcul mai multe elemente cum ar fi:  

- atitudinea care îi caracterizează pe ambii parteneri educativi;  
- percepţiile şi reprezentările fiecăruia faţă de educaţia copilului;  
- calitatea relaţiei celor doi participanţi în cadrul colaborării;  
- caracteristicile unităţii de învăţământ;  
- caracteristicile familiei;  
- modul de comunicare, cooperare şi colaborare dintre parteneri 
Sunt recomandate dimensiunile atitudinilor profesorilor în raport cu contribuţia pe care părinţii o pot 

avea în activitatea şcolii:  
- atitudine pasivă din partea profesorilor ei mergând pe linia considerării părinţilor ca fiind 

obstructivi la eforturile şcolii;  
- considerarea părinţilor ca o resursă de asistenţă şi de sprijin;  
- parteneriatul; în prezent există tot mai multe opinii care se înscriu în considerarea părinţilor ca 

parteneri;  
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- considerarea părinţilor ca beneficiarii unor servicii sociale determinate pentru educaţie sunt 
relaţiile pe care le promovează azi toate domeniile internaţionale ale politicilor educaţionale din lume, 
relaţiile tipice societăţilor democratice pluraliste şi deschise. 

Prin colaborare între şcoală şi familie se presupune o comunicare efectivă şi eficientă, 
o unitate de cerinţe şi o unitate de acţiuni când este vorba de interesul copilului. Astăzi dimensiunile 

acestei relaţii sunt extinse prin conceptul de parteneriat care exprimă o anumită abordare pozitivă şi 
democratică a relaţiilor educative. Relaţia şcoală–familie–comunitate este una în care fiecare factor 
interrelaţionează cu ceilalţi. Parteneriatul este perceput ca valorizant pentru toţi actorii implicaţi, ca un 
proces continuu de interacţiune, dezvoltare şi împuternicire reciprocă între şcoală şi familii. 

Astăzi se resimte nevoia unor politici coerente de sprijinire a familiilor şi de legături eficiente şi 
efective între şcoală, familie şi comunitate. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE  

ÎN PARTENERIAT CU PĂRINȚII 
 

PROF. ÎNV. PREȘ. CSINARDI ANGELA LILIANA 
 
Educația este un proces împărțit între părinți și profesori, al cărui obiectiv este formarea integrală a 

copiilor. Pentru aceasta este necesar să existe un canal de comunicare între familie și școală, doar așa se 
produce dezvoltarea intelectuală, emoțională și socială a copiilor, evident în cele mai bune condiții.  

Colaborarea familiei cu grădinița, apoi cu școala, dezvoltă copiilor siguranța și încrederea că cele 
două sunt complementare. Participarea părinților la viața școlară a copiilor duce la apariția autostimei de 
sine crescute, randament școlar mai bun, relații și atitudini pozitive ale părinților despre școală.  

Familia și școala trebuie să împartă responsabilitățile privind educația copilului, ambii având rol 
fundamental în dezvoltarea integrală a copiilor.  

Atât școala, cât și familia sunt responsabile de: 
- transmiterea de norme, valori și tradiții,  
-dezvoltarea autonomiei copilului,  
-transmiterea de cunoștințe (familia transmite copilului modalități de învățare, completează 

cunoștințele și dezvoltă dragostea pentru lectură) 
-învățarea responsabilităților (implică acceptarea normelor de comportament, de ordine, de curățenie, 

mici responsabilități școlare și familiare). 
În societatea noastră, educația familiară și cea școlară joacă un rol foarte important în achiziția de 

cunoștințe și comportamente ale copilului, de aceea, ambii trebuie să aibă responsabilități și roluri 
complementare.  

Fiecare relație educator-părinte, profesor-părinte este unică și de aceea trebuie individualizată și 
bazată pe încredere și cunoaștere reciprocă.  

Există mai multe feluri de colaborare grădiniță-familie, ele se deosebesc în funcție de modul de 
realizare și obiectivele urmărite: 

-oportunitatea participării părinților la lecții demonstrative, implicarea părintelui în activitate prin 
dare de sarcini (citire de povești, realizarea unui joc etc) 

-consultări individuale; 
-organizarea de activități extrașcolare, realizate împreună cu părinții (vizite, excursii, drumeții, picnic 

etc.) 
-participarea părinților alături de copii la diferite ateliere de lucru; 
-serbările copiilor cu diferite ocazii; 
-convorbirile cu familia (pot avea loc spontan sau la cererea părintelui/educatorului); 
-prezentare de referate pe anumite teme de actualitate; 
Familia și școala sunt cele care influențează dezvoltarea copilului și procesul educativ. 
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SERBĂRILE ONLINE-O PROVOCARE 

 
PROF. CURELARIU CATALINA 

GRADINIȚA PROGRAM PRELUNGIT NR. 6, IAȘI 
 
 În învățământul preșcolar, prin organizarea serbărilor și spectacolelor artistice încercăm să ajungem 

la sufletul copilului oferindu-i un moment de destindere, de bună dispoziţie, totodată obişnuindu-l să-şi 
stăpânească emoţiile porovocate de prezenţa spectatorilor, părinţi, colegi, bunici, prieteni şi alte personaje 
necunoscute. 

 Recitând, dansând, cantând, interpretând rolul unui personaj copilul îşi formează și îşi perfectionează 
unele deprinderi artistice, toate contribuind la dezvoltarea dragostei faţă de artă, faţă de frumos.Stabilirea 
unei legături între artă şi practicarea ei se face prin intermediul serbărilor şcolare. 

 Acestea sunt planificate în preajma unor evenimente, iar rolul educatoarei în acest gen de activităţi 
este unul bine stabilit şi anume de a-i ajuta pe copii să se împrietenească, să formeze unele legături afective. 

 Prin intermediul serbărilor şcolare se clădeşte şi se perfecţioneaza voinţa ,se conturează perseverenţa, 
respectarea unor linii melodice, executarea unor mişcări pe o melodie dată, interpretarea unor personaje, 
recitarea unor poezii. 

 Serbarea este importanta în viaţa copilului şi chiar pentru părinţii acestuia şi are implicaţii în 
dezvoltarea personalităţii copilului prin antrenarea întregului potenţialul intelectual,moral,estetic, afectiv, 
volitiv şi fizic al copilului, înlesneşte participarea activă a copilului la construirea propriului traseu de 
învatare. 

 Serbările sunt dorite de copii pentru climatul ludic ce-l crează şi atmosfera încarcată de emoţii, 
răspunde nevoii copilului de nou şi de frumos, îi ajuta pe copii să-şi disciplineze comportamentul, este o 
oportunitate de a relaţiona cu grupul într-un alt mod. 

 Este cunoscut faptul că, odată cu practicarea învățământului online, serbările au devenit o adevărată 
provocare, datorită obstacolelor ce trebuiesc depășite, pentru a se bifa o reușită a cestui format. Trebuie de 
menționat faptul că, în proiectarea scenariului unei serbări se iau în seama două componente majore: 
mişcarea, atmosfera de veselie şi destindere ,pe de o parte, şi atmosfera încarcată de emoţii ce produce o 
tensiune interioara fiecărui copil ,pe de altă parte. 

În acest moment devine și mai evident aspectul esențial că, jocul este un instrument de educare și 
poate fi folosit de către părinți, animatori, bone, instructori pentru a crea o legătură specială cu copiii. Prin 
joc, cei mici învață mult mai ușor lucruri importante și își dezvoltă abilități importante. 

 Serbările online, deși reprezintă o adevărată provocare, pot fi concepute și desfășurate optim, însă în 
acest moment devine esențial parteneriatul cu familia. Pentru realizarea unei serbări de success trebuie să 
existe un plan care să ne ajute să păstrăm firul magic al momentului. Este evident faptul că trebuie 
readaptată și regândită o serbare pentru a fi cât mai captivantă . Un rol important în desfășurarea serbărilor 
online, îl vor avea momentele surpriză, care să-I capteze pe cei mici și să-i țină cu sufletul la gură, astfel 
menținânduli-se atenția pemtru momentul următor. Putem crea o serbare reușită prin introducerea jocurilor 
energizante, o readaptare a jocurilor cunoscute de educatoare sau inventate altele noi. Pe parcursul acestor 
moment interactive se pot insera mici moment e video care să realizeze tranziția între momentele serbării. 

 Un aspect important este cel al implicării părinților în serbarea noastră, atribuirea unui rol active 
pentru antrenarea și destinderea celui mic. Activitățile commune părinte – copil sunt foarte apreciate și 
stimulative deoarece creează confort fizic cât și psihic. 

 În activitatea preșcolarilor parteneriatul activ cu părinții acestora este esențial. Implicarea părinților 
poate determina reușita sau nereușita unei activități elaborate. 
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IMPLICAREA PARINȚILOR IN ACTIVITAȚILE EXTRACURRICULARE 

 
PROFESOR CURSARU SVETLANA-CRISTINA,  

ȘCOALA GIMNAZIALA ,,ECATERINA TEODOROIU”, BRAILA 
 
 Părinții și familiile au impactul cel mai direct și durabil asupra învățării și dezvoltării copiilor. Un 

mediu educativ stimulativ care încurajează învățarea și implicarea părinților în activități școlare sunt 
esențiale pentru dezvoltarea cognitivă, socială și emoțională a copilului. Crearea de parteneriate între 
familie și școală și implicarea părinților ca parteneri de învățare începând cu primii ani este, prin urmare, 
esențială pentru îmbunătățirea dezvoltării copiilor și tinerilor. Cercetările arată că o abordare 
multidisciplinară, cu implicarea părinților, a copiilor, a profesorilor și a profesioniștilor din comunitatea 
locală, este esențială pentru rezolvarea problemelor comportamentale ale copiilor școlari. 

 Pentru ca parteneriatul să devină eficient, familia trebuie să fie implicată, responsabilizată în educaţia 
copiilor să dețină în permanență o legătură cu activitățile școlare. Cele mai eficiente eforturi de implicare a 
părinţilor sunt acelea care oferă acestora o varietate de roluri în contextul unui proces bine organizat şi pe 
termen lung. Părinţii vor avea nevoie să poată alege dintr-o serie de activităţi care se adaptează unor 
programe, preferinţe şi capacităţi diferite. Ca parte a procesului de planificare, va fi necesar ca şi cadrele 
didactice să-şi evalueze propria disponibilitate faţă de implicarea părinţilor şi să stabilească modul în care 
doresc să îi implice şi să facă uz de ajutorul lor. 

 Parteneriatele educaţionale şcoală-familie-comunitate nu se reduc la acele forme tradiţionale prin 
care şcoala colaborează cu familia şi anume: şedinţe cu părinţii, vizite la domiciliul elevilor, corespondenţa 
cu părinţii, lectoratele pedagogice, vizite, activități extrașcolare, ci implicarea părinţilor prin activități 
concrete la nivel de școală. Părinții preferă activități ce utilizează metode moderne, interactive, au nevoie 
să colaboreze, să obțină produse imediate, prin activități creative, care să valorifice resursele și experiențele 
de viață a fiecărui participant. 

 Activitățile propuse în parteneriat cu familia pot viza: intercunoașterea, socializarea cu ceilalți 
părinți, munca în echipă, exersarea unor tehnici de comunicare eficientă, prezentarea unor experiențe 
personale referitoare la educație, ateliere creative de lucru, planuri de acțiune pentru succesul copiilor lor, 
consilierea în alegerea carierei, campanii de voluntariat, etc. Metode eficiente în activitățile desfășurate cu 
părinții sunt: brainstormingul, studiul de caz, jocul de rol, hărțile, analiza produselor activității. 

De exemplu, prin brainstorming putem sa solicităm participanților să ofere cat mai variate și multe 
răspunsuri pentru ce înseamnă a fi un părinte bun, ce este educația, care sunt beneficiile ei și cum se pot 
implica ei în activitățile educaționale, iar toate răspunsurile vor fi consemnate pe tablă sau vor fi ilustrate 
prin desene semnificative. Situațiile în care părinții sprijină sau nu procesul educațional se pot gestiona 
utilizand studiul de caz, prin vizionarea unor filmulețe tematice, testimoniale ale unor părinți, citirea unor 
scurte texte din ziare sau reviste. În utilizarea acestei metode, este importantă comunicarea și sesizarea 
datelor esențiale, elaborarea de soluții multiple, selectarea prin argumentare a soluțiilor, moderarea 
discuțiilor pro și contra. 

 La activitățile cu părinții într-un mediu care conferă încredere, vor avea loc conversații în care aceștia 
sunt provocați la dialog, la ascultarea empatică a opiniilor și argumentelor celuilalt, vor fi dispuși să facă o 
negociere reală. Într-o atmosferă caldă și prietenoasă, părinții se vor exprima liber și se vor simți acceptați. 
Sunt importante abilitățile de ascultare activă, de expunere liberă a ideilor și oferire de feedback pozitiv. 

 Transformarea ședințelor tradiționale sau clasice în întâlniri eficiente cu părinții, prin crearea unui 
centru funcțional pentru aceștia, introducerea unui program educațional de formare/ serate informale pentru 
părinți, ateliere de lucru și de creație alături de copii, caietele de corespondență, organizarea unor 
evenimente tematice cum ar fi: „Părinții/ bunicii anului/ semestrului”, „Echipa sportivă-părinte, copil”, 
întăresc și susțin relația școală-familie. 

Obținerea feedback-ului la finalul activităților propuse/realizate și proiectarea cu succes a 
activităților/ intervențiilor viitoare, este facilitată de utilizarea unor metode de evaluare cum ar fi: 
chestionarul de evaluare, portofoliul, jurnalul activităților cu părinții, autoevaluarea/ interevaluarea. 
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ROLUL PĂRINȚILOR ÎN DESFĂŞURAREA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE 

 
PROF. ELISABETA CUSTARA 

COLEGIUL NATIONAL DE ARTE “REGINA MARIA”, 
CONSTANTA 

 
Importanța unei relații bune între familie și școala, au un scop comun acela de dezvoltare globală și 

armonică a copiilor și, prin urmare, trebuie să fie o sarcină comună; o modalitate de a facilita realizarea 
acestui obiectiv principal. În zilele noastre școlile și părinții cer acest sprijin și colaborare reciprocă, dar 
este dificil de făcut în practică, deoarece există programe contradictorii dificil de a avea timp și, de 
asemenea, nu întotdeauna părinții sunt dispuși sau în caz contrar, profesorii nu sunt întotdeauna deschiși la 
această colaborare. 

Când vorbim despre participarea la școală nu se referă doar la ședințe ci și participarea la activitățile 
propuse, și că există o relație de încredere și ajutor între părinți și profesori. Această relație devine astăzi 
un pilon foarte puternic pentru eficacitatea și răspunsuri pozitive ale dezvoltării educaționale și personale 
a elevilor care a demonstrat că, în absența acestei cooperări, copilul va avea multe probleme în evoluția lui 
școlară și vor exista numeroase limitări. În caz contrar, dacă se dă această cooperare adecvată, elevul va 
evolua în mod satisfăcător și există multe avantaje de care se va bucura copilul. 

Educația este un proces foarte lung care începe să fie învățat de către familie și apoi de școala și este 
nevoie de ambele părți pentru a obține o dezvoltare completă educațională și personală. Prin urmare, școala 
trebuie să accepte importanța participării și colaborării părinți în educația copiilor și necesitatea unei relații 
cordiale între ele profesor și părinți, astfel încât profesorii să își poată îndeplini funcția eficient și complet. 

Școala și familia trebuie să împărtășească preocupările, să facă schimb de informații și să gânduri 
despre educație, școală, copii și ajută la stabilirea unor legi și acorduri privind anumite acțiuni față de copil. 
Familia trebuie să aplice acordurile luate și încercarea de a transfera cunoștințele școlare în viața de zi cu 
zi și școala trebuie să realizeze la fiecare copil obiectivele convenite sau propuse și să transfere și să aplice 
cunoștințe familiare și de zi cu zi pentru viața școlară a modul în care se realizează această interrelație și 
uniune între educația formală și cea non-formală. 

 Părinții au așteptări prea mult de la școală și nu iau nici o decizie pentru dezvoltarea unei relații mai 
strânse cu proprii copii. Școala pentru ei este responsabilă de educația copiilor. 

Profesorul este urmărește să știe cât mai multe despre situația pe care elevul o are acasă, modul de 
viață și despre preocupările acestuia. Implicarea și ajutorul părinților la îmbunătățirea actului educativ, 
performanța și modul de lucru. 

O soluție de îmbunătățire pe care cadrele didactice o propun este organizarea de activități de tot felul 
care favorizează abordarea și participarea familiilor în centre. ideile activităților concrete care au contribuit 
sunt: în principal organizarea de activități activități extracurriculare, întâlniri ale părinților cu tutori, ateliere 
de lucru, coexistență după școală, activități școală, să transmită pliante și broșuri părinților, acțiuni de 
instruire, activități de joc, întâlniri oficiale și participarea informală la întâlniri în clasă, discuții personale, 
grupuri de discuții, reuniuni regulate, excursii, petreceri, povești, jocuri. 

Părinţii au fost captați de şcoală prin forme variate de activităţi extraşcolare, determinându-i să adere 
la ideea de colaborare activă, acceptând rolul de factor răspunzător în devenirea propriului copil. Părinții 
care au participat la activitățile extrașcolare și-au exprimat aprobarea și interesul față de educația dată de 
școală. 

Aceste activităţi extraşcolare au avut o importanță neaşteptat de mare în rândul părinţilor care au 
încercat relaţii noi cu copiii lor, fapt ce i-a determinat să-şi schimbe radical, în mod pozitiv, atitudinea faţă 
de şcoală. 

Activităţile derulate, a îmbunătăţit considerabil legătura dintre şcoală cu familia, părinţii simţindu-se 
utili, prezentând în acest fel un interes mai mare pentru şcoală. Activităţile extraşcolare, sunt atractive la 
orice vârstă. Ele produc bucurie, stârnesc interes,facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită 
un efort suplimentar. 
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Elevilor li se dezvoltă spiritul operational, practic, manualitatea, dând oportunitatea fiecăruia să se 
afirme conform naturii sale. Elevii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun de 
bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi. Profesorul are posibilitatea, prin acest tip de activitate, 
să-şi cunoască elevii, să le influenţeze dezvoltarea, să-i dirijeze să realizeze mai uşor şi mai frumos 
obiectivul principal – pregătirea copilului pentru viaţă. Realizarea acestor obiective depinde în primul rând 
de profesor, de talentul său, de dragostea sa pentru elevi, de abordare a temelor, de modul creator, prin 
punerea în valoare a posibilităţilor şi resurselor de care dispune clasa de elevi . 

Trebuie să promovăm o cultură participativă și părinții să colaboreze pentru a favoriza elevulul, 
principalul protagonist al procesului educațional. 
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IMPORTANȚA ACTIVITAȚILOR EDUCATIVE IN PARTENERIAT CU 

PARINȚII 
 

PROF. ÎNV PRESC. DAESCU ADELA-ROXANA  
GRADINIȚA P.P. „CONSTATIN BRANCUȘI”, TG-JIU, GORJ  

 
Educația este un proces împărțit între părinți și profesori, al cărui obiectiv este formarea integrală a 

copiilor.  
 Pentru a duce la bun sfârșit o educație integrală este necesar să existe canale de comunicație și acțiuni 

ale familiei cu școala, doar așa se produce dezvoltarea intelectuală, emoțională și socială a copiilor, în cele 
mai bune condiții.Colaborarea familiei cu școala/grădinița dezvoltă copiilor impresia că, deși se află în două 
spații diferite, ele sunt complementare. Participarea activă a părinților în viața școlară a copiilor se 
materializează printr-o mai bună autostimă a copiilor, un randament școlar mai bun, relații și atitudini 
pozitive ale părinților despre școală.  

Familia și școala trebuie să împartă responsabilitățile în educarea copiilor. Ambii au un rol 
fundamental în dezvoltarea integrală a copilului. Colaborarea familiei cu grădinița/școala are o importanță 
majoră, cu efecte pozitive asupra elevilor, părinților, profesorilor, școlii și comunității.  

 Între familie și școală trebuie să existe o comunicare foarte strânsă. Dacă un profesor vrea să educe, 
trebuie să colaboreze cu părinții, pentru ca efortul pe care îl realizează la clasă să aibă continuitate și în 
restul zilei.  

 Atât școala cât și familia sunt responsabile de:  
 - Transmiterea de norme, valori și obiceiuri; 
- Dezvoltarea autonomiei copilului;  
- Transmiterea de cunoștințe (deși acest proces are loc în școală, familia transmite copilului modalități 

de învățare, completează cunoștințele și dezvoltă dragostea pentru lectură);  
- Învățarea responsabilităților (implică acceptarea normelor de comportament, de ordine, curățenie, 

mici responsabilități familiare și școlare).  
 În societatea noastră, educația familiară și școlară joacă un rol foarte important în achiziția de 

cunoștințe și comportamente ale copilului, de aceea ambii trebuie să aibă responsabilități și roluri 
complementare. O bună interacțiune între școală și familie, oferă copilului o imagine de apropiere între 
persoanele care se ocupă de el, astfel, acesta se simte familiar și în siguranță în cadrul școlii.  

 Fiecare relație familie-profesor este unică și originală, de aceea trebuie să fie individualizată și bazată 
pe încredere și cunoaștere reciprocă.  

 Există mai multe forme concrete de colaborare dintre grădiniță și familie, ele se deosebesc în funcție 
de scopul urmărit și de modul de realizare:  

• Referatele prezentate în fața părinților cu anumite prilejuri, cu teme pe bază de fapte și date 
concrete (ex. ”Influența familiei asupra personalității copilului);  

• Organizarea unor expoziții cu lucrări executate de copii;  
• Participarea părinților la activități demonstrative; 
 Importanța unei relații bune între familie și școala, au un scop comun acela de dezvoltare globală și 

armonică a copiilor și, prin urmare, trebuie să fie o sarcină comună; o modalitate de a facilita realizarea 
acestui obiectiv principal. În zilele noastre școlile și părinții cer acest sprijin și colaborare reciprocă, dar 
este dificil de făcut în practică, deoarece există programe contradictorii dificil de a avea timp și, de 
asemenea, nu întotdeauna părinții sunt dispuși sau în caz contrar, profesorii nu sunt întotdeauna deschiși la 
această colaborare. 

Când vorbim despre participarea la școală nu se referă doar la ședințe ci și participarea la activitățile 
propuse, și că există o relație de încredere și ajutor între părinți și profesori. Această relație devine astăzi 
un pilon foarte puternic pentru eficacitatea și răspunsuri pozitive ale dezvoltării educaționale și personale 
a elevilor care a demonstrat că, în absența acestei cooperări, copilul va avea multe probleme în evoluția lui 
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școlară și vor exista numeroase limitări. În caz contrar, dacă se dă această cooperare adecvată, elevul va 
evolua în mod satisfăcător și există multe avantaje de care se va bucura copilul. 

Educația este un proces foarte lung care începe să fie învățat de către familie și apoi de școala și este 
nevoie de ambele părți pentru a obține o dezvoltare completă educațională și personală. Prin urmare, școala 
trebuie să accepte importanța participării și colaborării părinți în educația copiilor și necesitatea unei relații 
cordiale între ele profesor și părinți, astfel încât profesorii să își poată îndeplini funcția eficient și complet. 

Școala și familia trebuie să împărtășească preocupările, să facă schimb de informații și să gânduri 
despre educație, școală, copii și ajută la stabilirea unor legi și acorduri privind anumite acțiuni față de copil. 
Familia trebuie să aplice acordurile luate și încercarea de a transfera cunoștințele școlare în viața de zi cu 
zi și școala trebuie să realizeze la fiecare copil obiectivele convenite sau propuse și să transfere și să aplice 
cunoștințe familiare și de zi cu zi pentru viața școlară a modul în care se realizează această interrelație și 
uniune între educația formală și cea non-formală. 

Părinții au așteptări prea mult de la școală și nu iau nici o decizie pentru dezvoltarea unei relații mai 
strânse cu proprii copii. Școala pentru ei este responsabilă de educația copiilor. 

Profesorul este urmărește să știe cât mai multe despre situația pe care elevul o are acasă, modul de 
viață și despre preocupările acestuia. Implicarea și ajutorul părinților la îmbunătățirea actului educativ, 
performanța și modul de lucru. 

O soluție de îmbunătățire pe care cadrele didactice o propun este organizarea de activități de tot felul 
care favorizează abordarea și participarea familiilor în centre. ideile activităților concrete care au contribuit 
sunt: în principal organizarea de activități activități extracurriculare, întâlniri ale părinților cu tutori, ateliere 
de lucru, coexistență după școală, activități școală, să transmită pliante și broșuri părinților, acțiuni de 
instruire, activități de joc, întâlniri oficiale și participarea informală la întâlniri în clasă, discuții personale, 
grupuri de discuții, reuniuni regulate, excursii, petreceri, povești, jocuri. 

Părinţii au fost captați de şcoală prin forme variate de activităţi extraşcolare, determinându-i să adere 
la ideea de colaborare activă, acceptând rolul de factor răspunzător în devenirea propriului copil. Părinții 
care au participat la activitățile extrașcolare și-au exprimat aprobarea și interesul față de educația dată de 
școală. 

Aceste activităţi extraşcolare au avut o importanță neaşteptat de mare în rândul părinţilor care au 
încercat relaţii noi cu copiii lor, fapt ce i-a determinat să-şi schimbe radical, în mod pozitiv, atitudinea faţă 
de şcoală. 

Activităţile derulate, a îmbunătăţit considerabil legătura dintre şcoală cu familia, părinţii simţindu-se 
utili, prezentând în acest fel un interes mai mare pentru şcoală. Activităţile extraşcolare, sunt atractive la 
orice vârstă. Ele produc bucurie, stârnesc interes, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită 
un efort suplimentar. 

Trebuie să promovăm o cultură participativă și părinții să colaboreze pentru a favoriza elevulul, 
principalul protagonist al procesului educațional. 
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ÎMPREUNĂ EDUCĂM, ÎMPREUNĂ PROGRESĂM 

 
PROF. INV. PRIMAR DAMOC CECILIA 

LICEUL TEORETIC ,,VASILE ALECSANDRI’’ SABAOANI, JUD. NEAMȚ 
 
,,Copiii nu sunt singurii care cresc.Și părinții cresc.Tot așa cum noi ne privim copiii, să vedem ce fac 

cu viețile lor, tot așa ne privesc și ei pe noi, să vadă ce facem noi cu ale noastre. Nu le pot spune copiilor 
mei să ajungă până la stele.Tot ce pot face este ca eu să mă întind spre ele. “ ( Joyce Maynard) 

Activitățile în care sunt implicați și părinții au un mare impact asupra relației părinți- copii, părinți –
profesori. 

La primele întâlniri cu părinții, ar fi indicat să se realizeze activități prin care părinții să conștientizeze 
importanța unui parteneriat cu școala, dar să primească și niște repere referitoare la comportamentul 
adulților față de copii.  

Activitate cu părinții- obiective : conștientizarea importanței școală- familie (1), prezentarea unui set 
de sfaturi pentru părinți în vederea optimizării relației în cadrul școlii și a comunicării în familie.(2) 

(1)Hora piticilor – activitate practică ,, Ne jucăm, învățăm și creștem împreună! 
Scopul activității: creșterea gradului de conștinentizare a părinților privind importanța unui 

parteneriat cu școala, care asigură dezvoltarea unor atitudini față de educație și formarea unor deprinderi 
de relaționare și comunicare între părinți și copii, dar și între profesori și părinți..  

Participanții sunt rugați șă coloreze și să decupeze un șablon care simbolizează unirea forțelor pentru 
atingerea unui scop comun, resurse și abilități. Prin realizarea unui lanț din figurine umane, desenate 
multicolor și asamblate împreună, prin efort comun, într-un cerc, se conturează un cerc al solidarității 
sociale, al incluziunii, al împărtășirii bucuriilor și necazurilor, al armoniei prin comunicare.  

(2) Prezentatea setului de reguli referitoare la comportamentul părințilot/ adulților cu copiii- se pot 
prezenta principiile ,, de aur,, ale pedagogului Janusz Korczak. 

Pedagogul-erou Janusz Korczak, cel care a murit alături de copii orfani într-un lagăr nazist, aşa cum 
şi-a trait viata, a lăsat zece principii de aur părinţilor care vor să aibă o relaţie sănătoasă cu copiii lor. 
Principiile pe care Janusz Korczak le-a recomandat părinţilor apar în cartea „Loving Every Child“ ce 
cuprinde scrierile pedagogului, apărute pentru prima data în anul 1920. Cele 10 reguli pe care părinţii 
trebuie să le ştie:  

1, Nu aştepta de la copilul tău să fie ca tine sau cum îţi doreşti tu să fie. Ajută-l să se dezvolte 
independent şi să devină el însuşi. 

 2. Nu cere de la copil răsplată pentru tot ce ai făcut pentru el. I-ai dăruit viaţă, cum ar putea să-ţi 
mulţumească vreodată? El va dărui viaţă altcuiva, iar aceasta este o lege ireversibilă a recunoştinţei.  

3. Nu proiecta nemulţumirile tale asupra propriului copil pentru a nu avea o bătrâneţe amară. Căci ce 
semeni aia vei culege.  

4. Nu aborda problemele copilului cu superioritate şi nu-l neglija când întâmpină dificultăţi. Fiecăruia 
îi este oferită o viaţă căreia trebuie să-I facă faţă cu propriile puteri. Viaţa poate fi la fel de dificilă pentru 
el cum este şi pentru tine, ba poate chiar mai grea căci nu are experienţa pe care tu o ai deja.  

5. Nu-l face să se simtă umilit!  
6. Nu uita că cele mai importante întâlniri ale omului sunt întâlnirile cu propriii copii. Oferă-I atenţie 

maximă !  
7. Nu te învinovăţi dacă nu poţi face totul pentru copilul tău, dar ţine minte: pentru copil nu s-a făcut 

445train445ent în cazul în care nu s-a făcut tot posibilul.  
8. Învaţă să iubeşti şi să ajuţi un copil 445train. Niciodată nu te comporta cu unul 445train cum nu ţi-

ai dori să se comporte ceilalţi cu propriul tău copil.  
9. Iubeşte-ţi copilul şi oferă-I sprijin în orice ipostază – netalentat, ghinionist, adult ratat.  
10. Vorbeşte cu el, fii prietenul lui, oferă-I siguranţă, fii fericit fiindcă copilul e o sărbătoare care încă 

se desfăşoară în viaţa ta.  
Reflecția se poate face prin lectura unei povești: Atâta doar...! 
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,,O groaznică secetă cuprinse ținutul. Iarba mai întâi se îngălbenise și apoi se ofilise cu totul. 
Tufișurile se uscaseră și copacii își pierduseră seva. Nu cădea din cer niciun strop de ploaie și diminețile 
veneau una după alta fără să aducă pământului măcar trecătoarea prospețime a boabelor de rouă. 
Viețuitoarele mai mici sau mai mari mureau cu miile. Puține erau acelea care aveau forța de a fugi din acel 
deșert care înghițea totul. Seceta era tot mai grea zi de zi. Toate fântânile și toate izvoarele secaseră. Apa 
pâraielor și a râurilor scăzuse de tot. Doar o singură floare rămăsese vie, deoarece un izvoraș mai dădea 
câțiva stropi de apă. Izvorul însă era disperat și spunea:  

-Totul este arid, secat și pe moarte. Și eu nu pot să fac nimic. Ce noimă mai au cei doi  
stropi de apă pe care îi dau? 
Prin apropiere era însă un bătrân copac puternic. El asculta plânsetul izvorașului și, înainte de a pieri 

și el, îi spuse acestuia:  
-Nimeni nu așteaptă ca tu să înverzești iarăși întreg acest deșert. Datoria ta este să ții în viață acea 

floare. Atâta doar.  
Cu toții suntem responsabili pentru câte o floare. Să nu uităm de ea și să nu ne plângem de tot ceea 

ce nu izbutim să facem.’’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliografie: 
*https://adevarul.ro/life-style/parinti/cele-10-reguli-aur-parinti-lasate-pedagogul-erou-janusz-

korczak-ales-moara-alaturi-copii-orfani-intr-un-lagar-nazist; 
*http://artico.md/wp-content/uploads/2020/01/Aventura-Educativa-Idei-activitati-metode.pdf .  
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 SERBARILE TRANSPUSE IN IN JOCURI DIDACTICE PENTRU VARIANTA 

ON LINE- O NOUA PROVOCARE 
 

 AUTOR: DAN EMANUELA ALICE PROF. INV. PREȘCOLAR  
GRADINIȚA STEP BY STEP ,,RAZA DE SOARE" PLOIEȘTI  

  
 Serbarea de Crăciun este un eveniment asteptat cu nerabdare de micii prescolari ,magia acestui 

moment fiind nepieritoare . 
 Am creat un joc didactic care păstrează elementele metodice caracteristice acestui tip de joc,dar care 

se desfășoară în varianta on line și pe parcursul serbarii de Crăciun a grupei noastre. 
 Genericul serbarii coincide cu denumirea jocului didactic ,,Bradutul dorințelor de Crăciun " si este 

creat pentru a păstra atmosfera magică a sarbatorii, in armonie cu starea de bine si disponibilitatea copiilor 
pentru ludic. 

 Scopul activității este acela de a exprima mesaje orale dar si prin elementele limbajului 
plastic,desen,ce conțin dorințe,sentimente legate de sărbătoarea Crăciunului.  

 Regulile jocului:  
 Copii vor desena ce cadouri doresc să primeasca de la Mos Craciun .Parintii vor scrie pe desenul 

copiilor trei cuvinte care exprima implinirea sentimentelor,dorintelor pt.anul viitor.  
 Educatoarea preia aceste mesaje si le scrie pe o steluța, pentru fiecare copil. 
 Locul desfășurării: la întâlnirea de pe Google Meet, pe platforma on line, sincron. 
 Sarcinile de joc:  
 Copiii exprima mesaje prin desen,sau oral dorințele pt. Moșul ,interpretează o poezie sau un colind 

legate de sărbătoarea Crăciunului. 
 Părinții exprimă mesajele lor in scris prin cuvinte care sugerează sentimente,dorințe profund 

umane(bunătate,sănătate,înțelegere,empatie).  
 Modul de desfășurare: 
 Educatoarea pregătește un brad neîmpodobit si captează inițial atenția printr-o invitatie adresata 

tuturor:,,Moș Craciun vine la serbarea noastră pe GoogleMeet si ne trimite un mesaj pentru noi 
toti’’.Educatoarea va pune acest mesaj inregistrat video sau va apela si la varianta ca sa existe cineva care 
sa interpreteze acest rol,atunci o va face live. 

 Anunță apoi tema serbării și a jocului: serbarea noastra este un joc frumos,care se numeste,Bradutul 
dorințelor de Crăciun "  

 Educatoarea le explică copiilor că fiecare va desena cu creioane colorate,pe o foaie de hârtie, ce 
dorește să le aducă Moș Crăciun .Părinții vor scrie pe aceeași foaie trei cuvinte maxim,care să exprime 
dorințele,sentimentele lor pe care le doresc îndeplinite pentru anul viitor. 

 In complicarea jocului, sau pt a asigura un punct culminant de atractie în desfășurarea serbării, se 
cere fiecarui copil sa spună o poezie,sau să intermpreteze un colind.  

 Copiii, după ce au explicat ce au desenat vor recita o poezie cu tematica serbarii de Craciun.Lafel, 
părinții citesc mesajele lor,c ele trei cuvinte simbolice.Educatoarea va trece dorintele copiilor si ale 
parintilor pentru fiecare pe câte o steluța de hartie,stralucitoare, confectionate din timp .  

 Evaluarea se va face citind mesajele de pe stelute si apreciind continutul lor, atat pt.copii cat si pentru 
părinții. Educatoarea, care poate interpreta si ea rolul de Craiasa Zapezii le spune copiilor: 

 ,,Aceste steluțe din,,Bradul dorințelor de Crăciun "sunt fermecate, iarMoș Crăciun, care a fost prezent 
la serbarea noastră, va face o magie ca toate dorințele voastre să se îndeplinească."La finalul ser barii si al 
jocului nostru,care se poate adapta in continut si cerinte chiar si la copiii de varsta scolara,se pot interpreta 
colinde in cor si dansuri cu tematica de Craciun. 

 Acest joc didactic pe care l-am creat pentrut a fii adaptat si desfășurării on line a fost apreciat de 
copii si părinți, care s-au simțit minunat, au socializat si comunicat dorințe umane,sentimente,comunicare 
care in conditiile virtuale ,se face mult mai greu ,ceea ce faciliteaza un feed beack ineractiv si uman. 
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IMPORTANŢA PARTENERIATULUI EDUCAŢIONAL DINTRE GRĂDINIŢĂ 

ŞI FAMILIE 
 

PROF. ÎNV. PRESCOLAR DARSTARU MIHAELA 
G.P.P. ,,BOBOCEI DIN MICRO III”, BUZAU 

 
Părinţii, sunt primele persoane chemate să pună bazele educaţiei unui copil deoarece pregătirea pentru 

viaţă a omului de mâine începe din primele luni de existenţă. Deprinderile conturate acum reprezintă baza 
modului de acţiune din viitor. Atitudinile şi comportamentele părinţilor vor fi primele modele copiate de 
copii. Preşcolarul ar trebui să aibă toate condiţiile unui cadru optim în care să se dezvolte şi această 
răspundere revine în mare măsură familiei care poate îndeplini această sarcină doar printr-o colaborare 
eficientă cu grădiniţa. Familia contribuie în mare măsură la definirea personalităţii şi conturarea 
individualităţii fiecărui copil.  

În acelaşi timp, grădiniţa, ca prima instituţie care se conduce după principii şi metode ştiinţifice, 
deţine mijloace specifice pentru valorificarea potenţialului fizic şi psihic al fiecărui copil. Îmbinarea în 
parteneriat a informaţiilor deţinute de părinţi cu cele ale grădiniţei trebuie să fie în beneficiul copilului. Ea 
poate oferi părinţilor o imagine obiectivă a copilului, poate sprijini şi orienta familia în educarea copiilor. 
Educatoarele trebuie să asigure părinţilor numeroase ocazii de a se implica în programul grădiniţei, 
comunicând în fiecare zi, povestindu-le despre cum şi-a petrecut copilul lor timpul, ce activităţi de învăţare 
a desfăşurat, ce progres sau regres a realizat copilul sau anunţându-i ce activităţi sau întâlniri au planificat.În 
acelaşi timp, educatoarea nu trebuie să uite că familiile învaţă împreună cu copiii. Copilul este un membru 
nou şi unic al familiei care trebuie să înveţe să-l cunoască cu tot ce ţine de personalitatea, temperamentul 
şi stilul său. 

Frecvenţa şi conţinutul discuţiilor cu părinţii vor depinde şi de dorinţa acestora de a comunica sau de 
nevoile şi preferinţele lor. Există numeroase căi de implicare a familiilor în programul de educaţie al 
copiilor. Unele familii pot veni la întâlniri, altele pot trimite materiale confecţionate acasă, altele ar putea 
participa la activităţile din grădiniţă, iar altele să facă parte din comitetul de părinţi. Părintele se simte 
implicat în viaţa copilului său şi vede continuitatea relaţiei dintre „acasă” şi „la grădiniţă”. În acest fel, 
începe să îşi verbalizeze temerile sau să se simtă valorizat în rolul său, se poate centra pe observaţiile asupra 
copilului său. Educatoarea poate evalua dacă abilităţile parentale au nevoie de suport şi îi poate oferi diverse 
materiale pentru aşi îmbogăţi cunoştinţele şi dezvolta capacităţile parentale. De aceea aceste întâlniri au un 
profund caracter de confidenţialitate. O modalitate modernă de implicare o reprezintă familiile în sala de 
grupă. Uneori familiile se simt intimidate o dată intrate în sala de grupă, considerând că aceasta este „aria” 
de influenţă aparţinând exclusiv educatoarelor. 

Acesteia îi revine răspunderea de a încuraja familiile să vină în sala de clasă oricând doresc. Atenţia 
personală arătată îi va ajuta pe părinţi să renunţe la orice stânjeneală. Părinţii pot asista la activităţile 
desfăşurate de educatoare cu copiii, pot învăţa modalităţi de comunicare eficienţă cu aceştia şi modalităţi 
de soluţionare a situaţiilor de criză. Pe măsură ce părinţii se obişnuiesc să participe la activităţi ei vor ajunge 
să cunoască şi să respecte munca educatoarelor, vor vorbi mai liber despre progresele făcute de copiii sau 
despre problemele pe care le au, se vor împrieteni cu ceilalţi părinţi, vor învăţa mai multe şi vor înţelege 
mai bine modul de dezvoltare al unui copil, vor învăţa să desfăşoare activităţi similare acasă sau să continue 
acasă activitatea educatoarei cu activităţi în completarea acesteia, vor găsi răspunsuri la întrebările care îi 
frământă, îşi vor observa copilul la joacă şi vor învăţa să-şi conceapă copilul în relaţie cu ceilalţi.  

Participarea părinţilor la activităţile copilului are un dublu câştig: pe de o parte, copilul se va simţi 
securizat de prezenţa părinţilor, astfel încât va fi mai deschis spre explorare; pe de altă parte, se va face un 
transfer de abilităţi practice şi cunoştinţe de la educator spre părinte, prin exersarea amenajării spaţiilor, a 
comunicării cu copilul, prin observarea atentă a acestuia într-un alt context decât cel de acasă. Meseria de 
părinte se învaţă în timp şi cu sprijinul educatoarei în special în perioada preșcolară, iar de buna colaborare 
a familiei cu grădiniţa depinde dezvoltarea armonioasă şi unitară a copilului. 

448



 
IMPORTANȚA ACTIVITAȚILOR EDUCATIVE  

IN PARTENERIAT CU PARINȚII 
 

DAVID IULIANA 
ȘCOALA GIMNAZIALA ,,NICOLAE BALCESCUˮ - TECUCI 

 
Școala și familia sunt două instituții care, dacă se armonizează, oferă condițiile optime de creștere a 

activității educative desfășurate cu elevii. Educația în familie acționează de la naștere, pe tot parcursul vieții, 
conlucrând la un moment dat cu influența altor factori educaționali, în primul rând cu școala și comunitatea. 
Școala joacă un rol important la întărirea acestor interdependențe.  

Este necesar ca, atât părinții, cât și cadrele didactice, să își schimbe optica pe care o au asupra 
întâlnirilor din mediul şcolar, aceastea putând deveni un sprijin real în îmbunătăţirea relaţiei dintre părinte 
şi copil, părinte şi cadru didactic. Educația este un proces al cărui succes depinde de implicarea responsabilă 
a celor doi factori și, mai ales, de colaborarea dintre cele două părți. Școala trebuie să creeze premise 
favorabile pentru adaptarea elevilor la cerințele noii societăți, mai mult să valorizarea la maxim fiecare 
experiență de formare și orientare a tinerilor săi. 

Colaborarea dintre școală și familie presupune și orientarea părinților, informarea acestora cu privire 
la tot ce înseamnă traseul educațional al copiilor. Pe lângă aspectele medicale, juridice care descriu debutul 
acestei relații, sunt necesare discuții cu privire la elementele psihologice, emoționale care vor însoți acest 
traseu. Profesorii trebuie să primească o pregătire în materie de relaţie cu părinţii iar competenţa lor în 
această materie trebuie considerată ca o aptitudine profesională. Parteneriatele scoală-familie se bazează pe 
buna colaborare și au scopul de a ajuta elevii să aibă succes în școală și în relațiile sociale. Ele nu mai sunt 
de mult considerate doar o simplă activitate cu caracter opţional sau o problemă de natura relaţiilor publice. 

Parteneriatul şcoală – familie - comunitate locală se desfăşoară mai ales pe acele componente care 
vizează copiii: educaţie, sănătate, siguranţă, instruire, petrecere a timpului liber, administrarea spaţiului 
şcolar. Astfel părinții pot fi implicați în realizarea activităților educative pe care cadrul didactic și le 
propune: de corectare a comportamentelor violente, de îmbunătățire a rezultatelor școlare, de marcare a 
unor sărbători sau evenimente.  

Cadrele didactice implicate în educația copiilor trebuie să fie preocupate de următoarele aspecte: să 
fie sensibil la nevoile, interesele copiilor şi să manifeste entuziasm în educarea copiilor, să-i ajute pe copii 
să-şi sporească stima de sine, să ofere recomandări privitoare la modul în care părinţii îi pot ajuta pe copii 
să înveţe, esă comunice des şi deschis cu părinţii. Ca răspuns la acestea, părinții trebuie să creeze copiilor 
oportunităţi de învăţare, iar școala on-line i-a supus unor mari provocări, să sublinieze în discuţiile cu copiii, 
importanţa educaţiei pentru viaţă, să-i ajute pe copii să realizeze un echilibru între activităţile şcolare şi cele 
extraşcolare, să-i încurajeze pe copii să fie cât mai buni, să comunice des şi deschis cu cadrele didactice. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliografie: 
*Ezechil, Liliana, Comunicarea educaţională în contextul şcolar, EDP, Bucureşti, 2002. 
*Stăiculescu, Camelia, Şcoala şi comunitatea locală – parteneriatpentrueducaţie, Ed. ASE, 

Bucureşti, 2007. 
*Stăiculescu, Camelia, Managementul parteneriatului şcoală-familie, Ed. ASE, Bucureşti, 2007. 
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE 

 ÎN PARTENERIAT CU PĂRINŢII 
 

 PROFESOR INVAȚAMANT PRIMAR, DECU MARIANA 
 ȘCOALA GIMNAZIALA ,,SPIRU HARET,, OLTENITA 

 
 
 În fiecare an realizez un parteneriat cu părinţii elevilor pe care îi îndrum, parteneriat denumit “Doi 

parteneri-un singur scop”. Motivul realizării acestui parteneriat este necesitatea menţinerii unităţii de 
cerinţe în educaţia copilului, necesitatea realizării unei legături reale între şcoală şi familie ca parteneri egali 
în educaţia copilului. Scopul acestui parteneriat este implicarea şi participarea reală a părinţilor în 
activităţile la clasă şi la cele extracurriculare.Ca obiective majore ale acestui parteneriat aş aminti: formarea 
părinţilor în spiritul ideii de parteneri egali în educaţia copiilor; convingerea părinţilor pentru a investi în 
dezvoltarea personală a copilului şi a grupului în ansamblu; implicarea părintilor în atragerea de resurse 
(financiare sau materiale) necesare unei bune desfăşurări a actului educaţional; creearea unui mediu 
educativ pozitiv, favorabil, adecvat pentru o stimulare continuuă a învătarii spontane a copilului; 
achizitionarea de către părinţi a unor informaţii şi cunoştiinţe pe care să le folosească în educarea propriilor 
copii; implicarea părinţilor în atragerea şi găsirea de resurse materiale şi financiare necesare derulării 
serbării de Crăciun, de sfârşit de an şcolar, organizării de excursii şcolare. 

 Învățământul primar este o treaptă importantă și responsabilă în cadrul sistemului de învățământ. El 
constituie temelia includerii copilului în activitatea asiduă și ordonată dintr-o colectivitate de semeni, care 
este mereu în schimbare și presupune competitivitate. 

Școala îl învață pe copil să se situeze printre semeni, să se obișnuiască cu anumite cerințe și realități 
sociale. Dar educația în familie constituie prima școală a copilului, partea cea mai importantă a pregătirii 
lui pentru viața socială și productivă. Familia trebuie să fie prima instituție socială care se preocupă de 
asigurarea condițiilor necesare dezvoltării normale a copilului. Școala și familia sunt cei doi poli de 
rezistență ai educației, care contribuie prin mijloace specifice la formarea tinerilor. 

 Odată cu intrarea în școală, copilul trăiește în două lumi diferite: una a familiei, colorată încă de 
afectivitatea primei copilării, cealaltă, a școlii, încărcată de noi exigențe și de promisiunile viitorului, la fel 
de importante. Dacă aceste medii educaționale se completează și se susțin, ele asigură într-o mare măsură 
buna integrare a copilului în activitatea școlară și, pe plan mai general, în viața socială. 

 Obiectivul cel mai important al colaborării dintre școală și familie în perioada școlarității mici îl 
reprezintă susținerea eforturilor copilului pentru ca acesta să dobândească primele instrumente ale muncii 
intelectuale și să obțină succesul școlar. Clasa reprezintă pentru elevi al doilea mediu de socializare, după 
familie. Aici elevul va trăi și experimenta, va învăța deprinderi sociale necesare pentru viață. 

 În activitatea pe care o desfășurăm, am pornit întotdeauna de la „punctele forte”ale elevilor și cele 
ale noastre ca învățător, cum ar fi: ce știe elevul, ce poate să facă, ce îi este îngăduit să realizeze, spre ce 
are înclinații, de ce abilități didactice dispune. 

 Apoi am avut în vedere”punctele slabe”pe care vrem să le îndreptăm(ce nu știe elevul, ce n-a înțeles, 
ce nu poate să facă, ce nu ne este îngăduit nouă ca învățători să facem). Este necesară o bună cunoaștere a 
elevilor și totodată o bună cunoaștere a forțelor proprii. Folosirea metodelor interactive ( discuțiile 
colective, interpretarea de roluri, rezolvarea în grup a unor probleme, efectuarea de experiențe) asigură 
condițiile oportune elevilor să se afirme atât individual, cât și în echipă. 

 Am ajutat elevii să treacă peste rețineri, să-și exprime în mod deschis opiniile personale, să vorbească 
despre evenimentele la care participă, despre calitățile și defectele lor. Elevii au dobândit nu numai curajul 
exprimării unor opinii, ci și respectul pentru părerile colegilor, ale părinților, pentru adevăr. În felul acesta 
am pus pe fiecare elev în situația de a-și exercita, în clasă, principalele însușiri care-i definesc personalitatea, 
făcându-i participanți activi, dar și colaboratori, parteneri ai noștri în ducerea la bun sfârșit a tuturor 
activităților. 
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Calitatea proceselor de comunicare ce se stabilesc în grupul școlar depinde de potențialul comunicativ 
al fiecăruia dintre membrii lui. Educatorul trebuie să dețină înainte de toate, bune calități de mediator pentru 
a-i facilita procesul stabilirii unor interacțiuni directe, sincere, bazate pe încredere între elevi, dar și între 
sine și fiecare dintre elevi. 

 În domeniul colaborării școală-familie, punctul de plecare este cunoașterea prealabilă a părinților de 
către învățător, a familiei, a climatului familial. Activitatea educativă îmbracă și în școala noastră o 
multitudine de forme la următoarele nivele: comitetul de părinți, consiliul reprezentativ al părinților, vizitele 
la domiciliu, corespondența cu părinții, consultațiile pedagogice, implicarea părinților în activitățile școlii, 
activitățile nonformale (excursii, cercuri, serbări, aniversări, cursuri), consultații la cererea părinților. 

 Numărul mare de contacte școală-familie nu asigură neapărat rezultate fructuoase. Întâlnirile 
colective cu părinții reprezintă cea mai “profitabilă” și democratică formă de colaborare a învățătorului cu 
familiile elevilor săi. Pentru învățător înseamnă un cadru de manifestare și de perfecționare a calităților sale 
manageriale, un moment optim de conștientizare și de mobilizare a părinților într-un parteneriat real, prilej 
de a învăța și el din experiența părinților. Pentru părinți, adunările colective reprezintă tot atâtea prilejuri 
de autoevaluare și de sporire a competențelor educative, de informare pedagogică avizată, decide 
înțelegerea complexității fenomenului instructiv-educativ și a poziției pe care o ocupă în acest proces. 

 În toate cazurile de întâlniri, contacte, proiecte, au fost implicați, în mod egal, elevii ca parteneri de 
dialog și ca beneficiari ai unor servicii educaționale de calitate necesare dezvoltării armonioase a 
personalității. 
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ACTIVITĂȚILE EDUCATIVE REALIZATE ÎN PARTENERIAT CU 

PĂRINȚII-ROL ȘI IMPORTANŢĂ 
 

PROFESOR DEMETRESCU DANA, 
LICEUL TEORETIC SEBIȘ, JUDEŢUL ARAD 

 
Implicarea părinţilor, susţinerea și încurajarea pe care ei le oferă elevilor pe durata parcursului lor 

educaţional, au un rol fundamental in educaţia copiilor. Cercetările din domeniul psiho-pedagogic 
subliniază, de fiecare dată, importanţa existenţei unei relaţii de parteneriat între școală, parinţi și familie, 
principalul beneficiar al acestei cooperării fiind copilul.  

Pentru a facilita implicarea eficientă a părinţilor și a familiei în activităţile educative, un rol esenţial 
il au cadrele didactice care, cu o atitudine deschisă, flexibilă și orientată spre binele elevilor, pot contribui 
la susţinerea și incurajarea unei implicări directe din partea familiei.  

Succesul școlar al unui copil începe înainte ca acesta să intre în școală. Copiii ai căror parinţi pun 
accent pe muncă și invăţare au șanse mai mari sa tindă spre o educaţie superioară și o cariera de succes. La 
polul opus se situează familiile care arată dezinteres pentru efortul de orice fel, pentru evoluţie sau pentru 
calitaţile morale. Numeroase studii au demonstrat că un nivel înalt de implicare parentală in activităţile 
educative contribuie la succesul activităţii școlare eficiente.  

Cercetările arată că în urma implicării active a pariniţilor in viaţa școlarului, un efect pozitiv este 
constatat pe mai multe paliere ale vieţii copilului, astfel:  

Rezultate mai bune la invăţătură; 
Reducerea fenomenului de părăsire timpurie a școlii; 
Posibilitate ridicată de a continua parcursul educaţional la nivel de învăţământ superior; 
Aptitudini intelectuale și sociale imbunătăţite;  
Mai bună adaptabilitate și fleibilitate la nevoile și cerinţele de pe piaţa muncii; 
Conștientizarea propriei valori și o stimă de sine sănătoasă.  
Un parteneriat intre părinţi și școală poate fi caracterizat de câteva aspecte cheie: comunicarea onesta, 

realistă și eficientă, recunoașterea rolului esenţial al familiei in educaţie și dezvoltare personală, luarea de 
decizii in interesul elevilor, respect și responsabilitate faţa de efortul tuturor celor implicaţi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE:  
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SIMPOZIONUL NAȚIONAL: „MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ! 

TRADIȚII ȘI OBICEIURI/ 
IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE ÎN PARTENERIATUL CU PĂRINȚII” 

Noiembrie 2020 
 

ÎNVAȚAREA PRIN COOPERARE, PARINTE-SPECIALIST, PARINTE-
COPIL LA COPIII CU DEFICIENȚA DE AUZ 

 
 PROFESOR PSIHOPEDAGOG RAMONA DIACONU 

LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL „VASILE PAVELCU”, IAȘI 
 
 Copiii cu deficiențe de auz parcurg aceleași stadii de dezvoltare ca un copil obișnuit. Cu toate acestea, 

vor avea nevoie de o mai mare expunere la limbajul vorbit, cât de timpuriu posibil. Limbajul, vorbirea, 
cogniția și abilitățile sociale trebuie să fie dezvoltate simultan cu ascultarea. Părintele, petrecând cel mai 
mult timp cu copilul zilnic, are cea mai mare influență asupra dezvoltării ulterioare ale copilului. 
Specialistul, profesorul de la clasă îi poate ghida direcția astfel încât terapia să continue și acasă, cât mai 
natural cu putință.  

 Având în vedere situația actuală a învățământului, în care copiii frecventează școala fizic foarte puțin 
sau deloc, importanța parteneriatului școală-familie a crescut considerabil. Prin părinți încercăm sa ajungă 
informațiile la copii pentru ca aceștia să nu stagneze sau să regreseze.  

 Ținând cont de particularitățile fiecărui copil, dar și de posibilitățile părinților elaborăm, adaptăm, 
activitățile pentru a le face atractive pentru cei mici. Rolul specialistului sau a părintelui în învățarea prin 
cooperare este crearea unei atmosfere pozitive, în care copilul se simte confortabil și degajat. Părintele 
trebuie să fie gata să ofere libertate copilului în alegerea activității și formei de lucru. Copilul singur ne va 
sugera despre ce dorește să vorbească, iar sarcina noastră este să fim atenți și să introducem aspectul practic 
în activitatea aleasă de copil.  

 Toți părinții petrec în această perioadă mai mult timp cu copiii. Părinții copiilor cu hipoacuzie este 
important să încerce să-i stimuleze din punct de vedere psiho-pedagogic. Este necesar să mențină trează 
atenția și memoria auditivă a copilului deficient de auz prin jocuri și interacțiune interogativă de tipul: Ce 
se aude? Unde se aude? Cine vorbește? Este benefic pentru dezvoltarea capacităților auditive, cognitive, 
afective și lingvistice un dialog intens cu copiii lor; dialog, nu monolog, ceea ce presupune prezența activă 
a copiilor în conversație.  

 Recomandarea pentru părinți este să evite pe cât posibil „abandonarea” copiilor în activități din 
spațiul virtual (telefon, laptop, tabletă). Poveștile scurte, cu imagini clare, cântecele plăcute, vorbirea 
ritmată în joc vor trezi interesul copiilor hipoacuzici pentru audiție și vor facilita o percepție auditivă 
complexă atât a sunetelor din mediul înconjurător, cât și a celor din mediul familial, implicit o percepție și 
înțelegere mai bună a vorbirii. 

453



 
MAGIA CRACIUNULUI 

 
DINCA ANDREEA CLARA 

PROFESOR COORD.: OCHIANA IONICA 
 
Craciunul....una dintre cele mai frumoase perioade din an, ziua in care toti copiii se trezesc dmineata 

cu o multime de cadouri sub brad, pe care le deschid cu zambetul pe buze. Majoritatea stim Craciunul ca 
fiind sarbatoarea cadourilor si a meselor bogate, insa ne-am gandit vreodata care este adevarata magie a 
acestuia? 

In opinia mea, Craciunul inseamna bucuria alaturi de familie. Prin traditiile si obiceiurile pe care le 
are, aceasta sarbatoare reuseste sa aduca pe chipurile fiecarei familii cate un zambet. Atmosfera din zilele 
de dinaintea Craciunului, cand o ajutam pe mama la prajituri, cand bunica face cei mai buni cozonaci, iar 
bunicul, tata si unchiul se ocupa de taierea porcului este de neinlocuit. Cu totii ne gandim la mancarurile 
preparate pentru masa de Craciun, cand de fapt, ar trebui sa ne bucuram de rasetele si zambetele familiei 
atunci cand o pregatesc. Fiecare dintre noi trebuie sa realizam cat suntem de norocosi ca avem alaturi 
persoane care ne iubesc si cu care putem impodobi bradul, ascultand colinde. In seara de Ajun, cand la usa 
noastra sosesc niste chipuri inocente, cu nasul si obrajii rosii, care doresc sa ne cante, prioritatea noastra nu 
ar trebui sa fie aceea de a-i posta pe retelele sociale, ci de a asculta glasurile dulci ale acestora si mesajul 
colindului pe care il canta. Cand deschidem cadourile, nu ce se afla in cutie conteaza, ci efortul pe care cei 
dragi l-au depus ca sa ne vada bucurosi. 

 Consider ca zambetele pe care le aducem celor dragi reprezinta, de fapt, magia Craciunului. Cred ca 
scopul acestei sarbatori este de a le arata celorlalti cat sunt de importanti pentru noi. Aceasta perioada din 
an ar trebui sa fie perioada in care sa nu contam doar noi, ci si cei din jurul nostru, in care sa facem fapte 
bune fara a cere ceva in schimb si, mai ales, in care sa aratam recunostinta pentru faptul ca avem langa noi 
oameni care ne iubesc si care se straduiesc sa ne faca fericiti. Craciunul este sarbatoarea in care nu lucrurile 
materiale conteaza, ci iubirea pe care o primim si pe care ar trebui sa o si daruim.  

 Sunt de parere ca aceasta sarbatoare minunata ne ajuta sa facem oamenii fericiti. Doar Craciunul ne 
poate oferi ocazia de a privi cat de bucurosi sunt batranii care ne primesc cu colindul, cat de fericiti sunt 
cei dragi ca ne-am gandit la ei, daruindu-le cadouri sau cat de mandra este bunica atunci cand o ajutam sa 
prepare cozonacul. Magia Craciunului consta in sentimentul pe care il avem atunci cand facem niste 
persoane sa zambeasca sau cand suntem langa cei dragi. Felul in care ne face Craciunul sa privim lumea 
este pur si simplu magic. 

In concluzie, consider ca magia Craciunului consta in puterea acestei sarbatori de a uni familiile si de 
a ii ajuta pe oameni sa inteleaga cat de important este sa aratam iubire si recunostinta. Craciunul nu 
inseamna doar cadouri, ci sentimentul de bucurie pe care il ai cand vezi ca poti face ceva ce ii face pe ceilalti 
fericiti. Asadar, Craciunul isi imprastie magia in fiecare an prin felul in care ne ajuta sa devenim mai buni 
si prin faptul ca de aceasta sarbatoare, important e sa fim iubiti si sa oferim iubire. 

454



 

455



 
IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE  

ÎN PARTENERIAT CU FAMILIA 
 

 PROF. INV. PRIMAR DINDIRI CARMEN 
 ȘCOALA GIMNAZIALĂ DEVESELU 

 LOCALITATEA DEVESELU, JUDEȚUL OLT 
 
 Termenul parteneriat este „definit ca asocierea a doi sau mai mulţi parteneri, iar în literatura de 

specialitate, parteneriatul reprezintă modalitatea, formală sau informală, prin care două sau mai multe părţi 
decid să acţioneze împreună pentru atingerea unui scop comun.” 

Prin încheierea parteneriatelor cu părinţii, aceştia sunt încurajaţi să ia parte la planificarea şi derularea 
programelor educative pentru copii, ceea ce implică o responsabilizare şi o eficienţă sporită. Astfel, părinţii 
au posibilitatea să-şi cunoască mai bine copiii, modul lor de manifestare în viaţa de grup, pot înţelege mai 
bine rolul lor educativ. Printre obiectivele principale ale colaborării dintre instituţiile educative şi familie 
putem aminti: înlăturarea factorilor perturbatori în cadrul comunicării şcoală –familie; creşterea gradului 
de implicare a părinţilor în toate activităţile şcolare şi extraşcolare; schimbarea mentalităţii neadecvate a 
unor părinţi faţă de şcoală; cunoaşterea de către părinţi a posibilităţilor şi nevoilor psiho-fizice ale copiilor; 
învăţarea unor deprinderi şi tehnici de muncă intelectulală sub formă de activităţi comune elevi – părinţi – 
cadre didactice. Majoritatea părinţilor au nevoie de informaţii de bază referitoare la copiii lor. Ei vor să fie 
informaţi despre scopul de bază al programului educativ la care participă copiii lor şi doresc să fie implicaţi 
în luarea deciziilor. Părinţii vor să fie la curent cu progresele copilului. Pentru realizarea parteneriatului cu 
părinţii este esenţial ca: părinţii să fie priviţi ca participanţi activi, care pot aduce o contribuţie reală şi 
valoroasă la educarea copiilor lor; să se recunoască şi să se valorifice informaţiile date de părinţi referitor 
la copii; părinţii să ia parte la adoptarea deciziilor referitoare la copiii lor; responsabilitatea să fie împărţită 
între părinţi si profesori; părinţii să facă parte din Comitetele de părinţi; să ajute la continuarea programului 
educativ acasă; să urmărească în mod regulat progresul copiilor lor; să ia parte, să sprijine activităţile 
extraşcolare organizate împreună cu școala. Datorită diferenţelor de scopuri, resurse, pregătire, valori, 
nevoilor diferite, percepţii, atitudini, de foarte multe ori există posibilitatea apariţiei unor conflicte între 
părinţi şi profesor ce pot fi determinate de: o slabă colaborare; lipsă de informaţii; intoleranţă la stilul de 
viaţă al celuilalt, la opiniile sau chiar la prezenţa fizică; neacceptarea unor diferenţe de pregătire, condiţii 
sociale, morale, religie, nationalitate…; lipsa unor preocupări în sensul construirii relaţiilor de colaborare; 
numărul limitat al întâlnirilor dintre educatoare şi părinti; neclaritate în rolurile fiecăruia şi în 
responsabilităţile ce le revin; disponibilitatea redusă a părinţilor de a participa la activităţi ; gradul scăzut 
de interes al unor părinţi faţă de educaţie şi evoluţia copilului.  

De aceea, cele mai importante căi de rezolvare a conflictelor sunt: cunoaşterea reciprocă; 
comunicarea periodică cu aspecte formale şi informale; acceptarea reciprocă, înţelegere şi toleranţă faţă de 
diferenţe; evaluarea permanentă a relaţiilor comune; sprijinul acordat familiei în raport cu creşterea şi 
educarea copilului; atmosfera destinsă, non-formală şi pozitivă în întâlnirile cu părinţii; educatoarea trebuie 
să fie pregatită să asculte, să fie interesată despre sugestiile date de părinţi; atunci când ei simt că ideile le 
sunt luate în serios se vor implica mai mult în sprijinirea copilului şi a școlii . În acest proces de colaborare, 
rolul conducător îl are profesorul. El poate să orienteze, să ajute familia în sarcinile ce-i revin, să asigure o 
unitate de vedere şi de acţiune.  

După părerea mea, cultivarea unor relaţii de parteneriat efectiv între școală şi familie, în sprijinul 
educaţiei şi creşterii copilului constituie cheia succesului viitor în adaptarea şi integrarea şcolară. Relaţiile 
de colaborare dintre părinţi şi unitatea de învăţământ pe care o frecventează copilul lor constituie primul 
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pas către o educaţie deschisă, flexibilă şi dinamică a personalităţii copilului. Procesul de colaborare cu 
părinţii asigură atingerea scopului educaţional, şi anume de a obţine dezvoltarea globală a copilului. Prin 
colaborarea părinţilor cu școala, aceştia pot completa, sprijini şi dezvolta personalitatea copilului. 

 O educaţie adevărată şi reală se fundamentează în familie şi se continuă în şcoală. Pe de altă parte, 
tot ceea ce copilul învaţă în școală pierde din importanţă şi eficienţă în condiţiile în care părinţii nu întăresc 
şi nu valorifică programul educativ desfăşurat în cadrul școlii. Toate aceste motivaţii conduc la necesitatea 
realizării parteneriatelor reale dintre familie şi școală, în care spre beneficiul copiilor, implicarea familiei 
în viaţa școlii să fie una concretă, activă şi de durată, aşa încât membrii acestora să devină parteneri reali în 
educaţia copiilor lor. 

 Am considerat că implicând părinții în activități școlare și extrașcolare, acestea vor fi mai atractive 
pentru şcolari, iar părinții vor fi mai implicați și mai conștienți de actul didactic, de importanța școlii în 
viața copilului, realizând, astfel progres în activitatea didactică. 

În urma derulării parteneriatului școală-familie am constatat un progres în ceea ce priveşte antrenarea 
școlarilor într-un număr cât mai mare de activităţi extraşcolare şi în domenii diverse, iar în alegerea 
strategiilor de abordare am avut în vedere compararea obiectivelor din taxonomiile cognitive, afective şi 
psihomotrice, cu tipurile de inteligenţă sau cu diverse metode şi tehnici, în funcție de nivelul clasei pe care 
o conduc. În asemenea situaţii, măiestria profesorului trebuie susţinută de diagnoza psihologică, fiind 
necesară în acelaşi timp şi o colaborare directă, permanentă între profesor, părinte şi copil. 

Serbările şcolare reprezintă evenimente de o importanţă deosebită în activitatea elevilor şi în viaţa 
familiilor acestora-atât din punct de vedere afectiv, cât şi cognitiv, dând ocazia elevilor de a prezenta, într-
o manieră personală şi originală, tot ce au învăţat pe parcursul unui semestru sau an şcolar. Acest tip de 
activităţi extracurriculare au reprezentat întotdeauna un prilej de manifestare inedită al talentului nativ al 
copilului. Este o ocazie în care copilul îşi poate pune în valoare inteligenţa dominantă descoperită şi 
valorificată de cadrul didactic. De multe ori familia este surprinsă de potenţialul propriului copil.De aceea, 
o sărbătoare şcolară reprezintă un mijloc eficient de educare, de influenţare formativă a copiilor, de sudare 
a colectivului, de asigurare a unor contexte educaţionale în care relaţionările se produc în condiţii inedite, 
de încurajare a talentului, de dezvoltare a aptitudinilor şi de stimulare a copiilor timizi sau mai puţin 
talentaţi. Este foarte indicat ca pe parcursul serbării să iniţiem momente interactive părinţi-copii :jocuri, 
scenete, recitare, dansuri populare, cântece pe care părinţii fie le cunosc, fie le învaţă împreună cu copiii. 
Toate acestea contribuie la sudarea relaţiilor dintre copii şi părinţi, atmosfera să fie mai caldă, de sărbătoare 
a tuturor vârstelor. 
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IMPORTANTA ACTIVITATILOR EDUCATIVE 

IN PARTENERIAT CU PARINTII 
 

PROF. CONSTANTINA VALENTINA DINU 
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL SI PRELUNGIT ,,TARAMUL 

PRIETENIEI” DOMNESTI 
 
Educatia are un singur scop si acela este de a produce modificari semnificative in comportamentul 

fiecarui individ. Initierea copilului in educatie se va face gradual, prin cunoasterea si intelegerea acestuia 
(JJ Rousseau).  

Educatia incepe acasa, realizata in mediul familiei si continua la gradinita, de catre un cadru didactic 
specializat, de catre educatoare.  

Împreună cu părinţii, educatoarea contribuie la dezvoltarea globala a copilului.  
In vederea comunicarii cu parintii, educatoarea se va baza pe un dialog direct cu acestia. Dialogul 

dintre profesori şi părinţi trebuie desfasurat intr-o maniera profesională. Părinţii sunt instiintati va pe tot 
parcursul anului scolar vor juca rolul lor educativ în cooperare cu educatoarea. 

Inca de la inceputul acestui ,,parteneriat’’, parintilor li se va mentiona faptul ca nimeni nu se naste cu 
niste insusiri psihice gata formate, si ca acestea se dezvolta in familie si ulterior, la gradinita si scoala. 
Volumul de cunostinte si deprinderi de care copilul beneficiaza vor deveni in viitor abilitati pentru o viata. 

O buna cooperare profesor-părinte vine in beneficiul prescolarului. Parintii sunt responsabilii legali 
ai educaţiei copiilor, insusi modelele copiilor. Asadar, implicarea parintilor par poate stimula iniţiativele 
copiilor. 

 Familia unui copil (părinte, bunic, profesor) ar trebui să înţeleagă că acesta aşteaptă de la ei să-şi 
amintească şi să înţeleagă că au fost cândva de vârsta lui, impartasind cu acesta amintiri dragi.  

 Prin deschiderea celor din jur, prescolarul invata sa aiba incredere in el, sa isi mentina curiozitatea, 
sa isi manifeste intentiile, sa se stapaneasca cand situatie o cere, sa comunice cu usurinta si sa coopereze, 
astafel incat personalitatea lui sa se formeze global. 

Gradinita trebuie să se deschidă catre exterior pentru ca familia să - i cunoască şi să participe la 
activităţile desfasurate. Cadrele didactice trebuie să desfasoara in colaborare cu familiile copiilor in scopul 
de construi relatia părinte-copil in diferite ipostaze.  

In parteneriat cu educatoarea, parintii pot participa la activitatea instructiv educative, la vizite si 
excursii, toate ajutand parintele sa-si observe copilul, relatia acestuia cu colegii si cu doamna educatoare. 
Pe de alta parte, si parintii la randul lor se cunosc cu educatoarea mai bine, relationeaza si impartasesc 
impresii si cunostinte. 

O alta oportunitate pentru părinţi de a descoperi propriul copil în alte situaţii decât cele de acasă, sunt 
Serbările şcolare. Activitati extracurriculare, sunt un adevarat prilej de identificare a talentului copilului. 
Famiile descopera valoarea talentului copilului (interpretare, dans, recitare). Serbarile dezvolta relaţii dintre 
copii şi părinţi, 

Şedinţele cu părinţii – sunt planificate pentru părinţi pentru a să discute unii cu ceilalţi, să-şi 
împărtăşească din experienţă unii altora.  

Lectoratul cu părinţii, vizita la domiciliul elevului, masa rotundă, discuţiile individuale oferă şi ele 
ocazii în care părinţii pot afla, pot găsi soluţii potrivite la diferite probleme apărute în relaţia cu copilul.  

Parteneriatul nu se bazeaza pe un act scris, ci pe o relatie reciproca, de incredere si ajutor. 
In conditiile actuale, parteneriatul cu parintii este o prioritate de maxima. Activitatile online nun se 

pot defasura daca nu exista colaborare. 
 
Scopul educatiei actuale este sa inlocuiasca o minte goala cu una deschisa. (Malcolm S Forbes).  
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE REALIZATE ÎN 

PARTENERIAT CU PĂRINȚII 
 

PROF. ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR - DINU MARINELA 
GRADINIȚA CU P.P. NR.14 TÂRGOVIȘTE 

 
Termenul parteneriat este „definit ca asocierea a doi sau mai mulţi parteneri, iar în literatura de 

specialitate, parteneriatul reprezintă modalitatea, formală sau informală, prin care două sau mai multe părţi 
decid să acţioneze împreună pentru atingerea unui scop comun.” 

Prin încheierea parteneriatelor cu părinţii, aceştia sunt încurajaţi să ia parte la planificarea şi derularea 
programelor educative pentru copii, ceea ce implică o responsabilizare şi o eficienţă sporită. Astfel, părinţii 
au posibilitatea să-şi cunoască mai bine copiii, modul lor de manifestare în viaţa de grup, pot înţelege mai 
bine rolul lor educativ. Majoritatea părinţilor au nevoie de informaţii de bază referitoare la copiii lor. Ei vor 
să fie informaţi despre scopul de bază al programului educativ la care participă copiii lor şi doresc să fie 
implicaţi în luarea deciziilor. Părinţii vor să fie la curent cu progresele copilului.  

Pentru realizarea parteneriatului este esenţial ca: părinţii să fie priviţi ca participanţi activi, care pot 
aduce o contribuţie reală şi valoroasă la educarea copiilor lor; să se recunoască şi să se valorifice 
informaţiile date de părinţi referitor la copii; părinţii să ia parte la adoptarea deciziilor referitoare la copiii 
lor; responsabilitatea să fie împărţită între părinţi si educatoare; părinţii să facă parte din comitetele de 
părinţi; să ajute la continuarea programului educativ acasa; să urmarească în mod regulat progresul copiilor 
lor; să ia parte, să sprijine activităţile extraşcolare organizate împreuna cu educatoarea. 

În urma derulării parteneriatului grădiniţă-familie am constatat un progres în ceea ce priveşte 
antrenarea preșcolarilor într-un număr cât mai mare de activităţi extraşcolare şi în domenii diverse, iar în 
alegerea strategiilor de abordare am avut în vedere compararea obiectivelor din taxonomiile cognitive, 
afective şi psihomotrice, cu tipurile de inteligenţă sau cu diverse metode şi tehnici, în funcție de nivelul 
grupei pe care o conduc. În asemenea situaţii, măiestria profesorului trebuie susţinută de diagnoza 
psihologică, fiind necesară în acelaşi timp şi o colaborare directă, permanentă între profesor, părinte şi 
copil. 

Serbările şcolare reprezintă evenimente de o importanţă deosebită în activitatea elevilor şi în viaţa 
familiilor acestora, atât din punct de vedere afectiv, cât şi cognitiv, dând ocazia elevilor de a prezenta, într-
o manieră personală şi originală, tot ce au învăţat pe parcursul unui semestru sau an şcolar. Acest tip de 
activităţi extracurriculare au reprezentat întotdeauna un prilej de manifestare inedită al talentului nativ al 
copilului. Este o ocazie în care copilul îşi poate pune în valoare inteligenţa dominantă descoperită şi 
valorificată de cadrul didactic. De multe ori familia este surprinsă de potenţialul propriului copil. 

Cântecul, dansul, recitarea de poezii sau interpretarea unor piese de teatru reprezintă câteva dintre 
formele de manifestare prin care copilul îşi satisface nevoia de afirmare de joc, căpătând încredere în 
propriul potenţial artistic şi cognitiv. De aceea o sărbătoare şcolară reprezintă un mijloc eficient de educare, 
de influenţare formativă a copiilor, de sudare a colectivului, de asigurare a unor contexte educaţionale în 
care relaţionările se produc în condiţii inedite, de încurajare a talentului, de dezvoltare a aptitudinilor şi de 
stimulare a copiilor timizi sau mai puţin talentaţi. Este foarte indicat ca pe parcursul serbării să iniţiem 
momente interactive părinţi-copii :jocuri, scenete, recitare, dansuri populare, cântece pe care părinţii fie le 
cunosc, fie le învaţă împreună cu copiii. Toate acestea contribuie la sudarea relaţiilor dintre copii şi părinţi, 
atmosfera să fie mai caldă, de sărbătoare a tuturor vârstelor. 
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 Am considerat că implicând părinții în activități școlare și extrașcolare, acestea vor fi mai atractive 
pentru preşcolari, iar părinții vor fi mai implicați și mai conștienți de actul didactic, de importanța grădiniţei 
în viața copilului, realizând, astfel progres în activitatea didactică. 
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„ÎMPREUNĂ, PENTRU FORMAREA PERSONALITĂŢII COPILULUI!” 

 
PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: DÎRDALĂ IONELA NICOLETA 

GRĂDINIȚA CU P.P NR. 16 FOCȘANI 
 
„Eu sunt copilul. Tu ţii în mână destinul meu. Tu determini, în cea mai mare măsură, dacă voi reuşi 

sau voi eşua în viaţă! Dă-mi, te rog, acele lucruri care să mă îndrepte spre fericire. Educămă, te rog, ca 
să pot fi o binecuvântare pentru lume. ” Child`s Appeal 

 

 
Una dintre cele mai importante condiţii ale creşterii eficienţei activităţii educative desfăşurate cu 

elevii o constituie asigurarea unei depline unităţi de acţiune a tuturor factorilor educativi: şcoală, familie, 
comunitate. Dacă este adevărat că grădinița este factorul de care depinde în mod covârşitor devenirea 
personalităţii copilului, tot atât de adevărat este că educaţia coerentă nu poate face abstracţie de rosturile 
familiei în această comuniune. Grădinița şi familia sunt două instituţii care au nevoie una de alta. 

Educația este un proces împărțit între părinți și profesori, al cărui obiectiv este formarea integrală a 
copiilor. Pentru a duce la bun sfârșit o educație integrală este necesar să existe canale de comunicație și 
acțiuni ale familiei cu școala, doar așa se produce dezvoltarea intelectuală, emoțională și socială a copiilor, 
în cele mai bune condiții. Atunci când părinţii și copiii se consideră unii pe alţii parteneri în educaţie, se 
creează în jurul lor o comunitate de suport care începe să funcţioneze.  

Parteneriatele trebuie văzute ca o componentă esenţială în organizarea educație, a grupei de 
preșcolari. Pentru aceasta, specialiștii trebuie să acorde părinților timpul de care aceștia au nevoie pentru a 
înțelege întregul context legat de activitățile din grădiniță, de specificul intervențiilor, de natura sprijinului 
acordat copiilor, de regulile interne ce trebuie asumate și respectate Între familie și școală trebuie să existe 
o comunicare foarte strânsă. Dacă un profesor vrea să educe, trebuie să colaboreze cu părinții, pentru ca 
efortul pe care îl realizează la clasă să aibă continuitate și în restul zilei 

Familia nu este numai primul adăpost al copilului, ci este şi prima bază de lansare a lui în lume. Pentru 
a-şi îndeplini acest rol familia trebuie să se deschidă lumii, oferind copilului 4 posibilitatea de a pătrunde 
în ea. Familia este primul iniţiator sociocultural al copilului. Aici se pun bazele incipiente ale dezvoltării 
intelectuale, morale, estetice, fizice şi sociale ale copilului. Etapa desprinderii copilului de mediul familial, 
în special de lângă mamă, reprezintă o provocare atât pentru cei mici, cât și pentru cei mari. Aceasta nu 
trebuie privită ca pe o dramă, mai ales că este posibil ca cea mai frumoasă surpriză să vină din partea 
actorului principal – copilul. Este foarte posibil să-i placă la grădiniță! Chiar de la prima întâlnire cu părinții, 
fie față în față în spațiul instituției școlare, fie online (organizată de educatoare), e de dorit ca părinții să se 
simtă confortabil în cadrul relaţiei cu persoanele implicate în îngrijirea și educația copilului lor Pe parcursul 
anului școlar, întâlnirile constante de comunicare, directă sau online cu părinții, vor constitui principala 
sursă de informații. 

Aceste surse de informare cu privire la tot ce înseamnă contextul grădiniței pentru copil vor fi 
valorificate și pentru a transmite informațiile de care familiile au absolută nevoie pentru a sprijini, pe de o 
parte, grădinița să își organizeze și să își desfășoare activitățile în noile condiții postpandemie și pe de altă 
parte pentru a-și sprijini propriul copil în acomodarea la aceste noi condiții și în crearea unor noi deprinderi 
necesare păstrării stării de sănătate și a siguranței. Ca educatori, putem reflecta care sunt abilităţile parentale 
unde părinții au nevoie de suport, oferindu-le diverse materiale pentru a-şi îmbogăţi cunoştințele şi a 
dezvolta competențele parentale. 
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În concluzie, pentru a putea asigura educarea copiilor în cele mai bune condiţii şi, implicit, succesul 
în viaţă, e nevoie ca toţi factorii implicaţi în procesul educaţional să formeze o echipă în care fiecare ştie 
ce are de făcut şi îi acordă partenerului respectul şi încrederea cuvenită. Grădiniţa nu poate face minuni, iar 
educaţia dată în această instituţie nu va avea rezultate bune, dacă nu se va sprijini şi nu va colabora cu 
familiile copiilor. În concluzie, putem spune că reuşita privind devenirea umană a copilului depinde de o 
colaborare prodigioasă dintre doi factori educaţionali de bază: grădiniţa şi familia. De aceea, în cadrul 
acestui parteneriat coresponsabil dorim să descoperim cheia unităţii de acţiune ce deschide porţile 
succesului educational. 

„A educa copiii cum trebuie, iată toata morala noastră! Casa părintească este o gradină în care creşte 
cea mai nobila floare: floarea umana. Pe aceasta o avem de ingrijit. Ea trebuie sa devie tare, pentru a putea 
purta roade sanatoase.” (Carneri) 
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 PARTENERIATE EDUCAŢIONALE  

 GRĂDINIŢĂ-FAMILIE 
  

 PROF. DOBÎNDĂ LENUŢA GRĂDINIŢA P.P FĂGET 
 PROF. MARCU ILEANA GRĂD. PN TEMEREŞTI  

 
 Într-o lume tot mai izolată, mai puţin dispusă pentru socializare, cooperarea între factorii educaţionali 

– grădiniţă, şcoală, familie – devine necesară şi se impune şi ca obligaţie morală din partea acestora pentru 
a favoriza socializarea copiilor, pentru a-i familiariza, prin exemple şi modele, cu adevărate valori ale 
spiritualităţii umane.  

 Educaţia şi-a multiplicat necontenit formele de organizare, odată cu evoluţia societăţii, în care rolul 
său a devenit din ce în ce mai important. Factorilor educativi tradiţionali, familia şi şcoala, li s-au adăugat 
alţii noi, precum biserica, instituţiile de cultură, mass-media, diferite centre de agrement, adică toţi aceia 
care asigură educaţia non-formală . Nu este posibilă în zilele noastre o existenţă izolată, în afara comunităţii, 
cu binele şi relele acesteia, deci o educaţie concepută şi derulată exclusiv în cadrul familiei, fără aportul 
calificat calificat al şcolii. Acţiunea concentrată a factorilor educativi este un deziderat important, pe care 
şcoala şi grădiniţa trebuie să-l conştientizeze şi să-l concretizeze. 

 Personalul specializat al grădiniţei şi al şcolii ar trebui să orienteze familia pentru ca aceasta să-şi 
sporească rolul în formarea personalităţii copilului. Are drept atu interesul celor mai multe familii pentru 
confortul material şi spiritual în care creşte copilul, nivelul cultural la care se prezintă astăzi cele mai multe 
familii din ţara noastră. 

 Până la vârsta preşcolarităţii familia s-a îngrijit de nutriţia copilului, de condiţiile sale de trai, a 
imprimat copilului un program zilnic, s-a ocupat de sănătatea sa fizică şi morală, atribuţii pe care şi le 
îndeplineşte şi în continuare. În familie s-au pus bazele comunicării prin limbaj, ale interrelaţionării cu 
semenii, s-au creat atitudini faţă de realitatea înconjurătoare. Drept factor care frânează relaţia este de luat 
în seamă neimplicarea multor părinţi în actul educaţiei din cauza programului de muncă prea complicat sau 
întreruperea pentru perioade mai mari sau mai mici, a contactului părinţilor cu copiii lor, adesea lăsaţi în 
grija bunicilor sau a unor persoane străine de familie. 

 Este datoria oricărui cadru didactic să monitorizeze întregul sistem de factori care influenţează 
formarea copilului, să-i orienteze astfel încât acţiunea lor să fie pedagogică, mai aproape de şcoală. 

 Acţiunea adulţilor ar trebui să fie orientată nu doar spre copilul de care sunt legaţi, ci către toţi copiii. 
În fond, îi pregătim pe copii pentru o societate mai bună, mai democratică şi nu trebuie să ne fie indiferent 
cum se vor comporta copiii noştri peste 15-20 de ani. 

 Grădiniţa tradiţională a folosit convorbirea zilnică a educatoarei cu părinţii care însoţesc copiii 
dimineaţa sau îi iau acasă la sfârşitul programului, serbarea şcolară, lecţia deschisă cu participarea 
părinţilor, lectoratul pentru părinţi, care şi-au dovedit eficienţa în timp. Putem găsi şi forme noi de 
colaborare, reciproc avantajoase. 

 Relaţia părinte-şcoală/grădiniţă trebuie să se bazeze pe încredere. Încrederea înseamnă cunoaştere şi 
preţuire reciprocă, respect şi dorinţa de comunicare. Ascultarea părinţilor care povestesc mici întâmplări 
din familie în care e implicat copilul poate conduce la evaluarea mediului familial, pe baza căreia se ia 
decizii. Educatoarea trebuie să fie prietenoasă, să încurajeze, să aprecieze contribuţia familiei la educaţia 
copilului. La rândul său, educatoarea prezintă întâmplări din grădiniţă, dovedind familiei interesul faţă de 
evoluţia copilului, faptul că nu-i este indiferent cum se prezintă acesta. Educatoarei i se cere să fie relaxată, 
calmă şi atentă, să comunice expresiv, înţelegând prin aceasta nu numai limbajul adevărat, ci şi contactul 
vizual, expresia feţei, zâmbetul, gesturile. 

 Misiunea învăţământului preşcolar, ca învăţământ public nu poate fi realizată decât în interiorul 
spaţiului comunitar, ca rezultat al interacţiunii grădiniţiei cu mediul social, cultural şi economic. Se impune, 
deci, realizarea unei comunicări eficiente cu exteriorul, realizarea de partneriate autentice. Proiectul de 
parteneriat le foloseşte părinţilor pentru a cunoaşte şi respecta obligaţiile legale privind creşterea şi educarea 
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copiilor, cadrelor didactice pentru perfecţionarea muncii în echipă, cunoaşterea copiilor ce vor fi preluaţi 
în clasa pregătitoare, cunoaşterea cerinţelor şcolii.  

Educaţia vârstelor mici este considerată temelia personalităţii individului, de aceea educaţia trebuie 
să răspundă, în primul rând, nevoilor individuale şi să realizeze echilibrul între acestea şi dezvoltarea 
socială. 

 Când copilul este mic influenţele sunt organizate şi structurate de adulţii ce îl înconjoară: mai întâi 
părinţii şi ceilalţi adulţi din familie, apoi educatoarea şi ceilalţi copii cu care relaţionează. Responsabilitatea 
dezvoltării copilului, în primele etape ale vieţii sale, revine familiei şi nu întotdeaune influenţele sunt 
pozitive. Chiar şi atunci când grădiniţa oferă programe bune şi eficiente, experienţele negative acumulate 
de copil, uneori, în familie, nu pot fi contracarate. Mai mult, ceea ce asimilează copilul de la grădiniţă se 
poate pierde dacă familia nu întăreşte şi nu valorifică suficient aceste achiziţii. Prin urmare, pentru ca 
activitatea desfăşurată în cadrul unui program de educaţie preşcolară să fie, realmente, pe termen lung, 
eficientă, este necesar ca specificul şi obiectivele acesteia să fie prezentate familiei, pentru ca, ulterior, să 
se iniţieze o colaborare strânsă între aceasta şi grădiniţă. 

 Relaţia dintre familie şi grădiniţă ar trebui să fie o prioritate pe lista parteneriatelor educaţionale. 
Dacă familia va fi implicată de la început în programul educativ, ea va percepe corect importanţa colaborării 
cu grădiniţa, beneficiile acestei colaborări, iar implicarea sa în activitatea grădiniţei va fi conştientă, 
interesată şi reciproc avantajoasă. 

 Parteneriatul educativ grădiniţă-familie trebuie iniţiat de instituţia preşcolară, ce are autoritatea 
socială şi legală de a se ocupa de educarea copiilor, având, în acelaşi timp, şi calitatea -dată de pregătirea 
psiho-pedagogică a personalului didactic- de a aprecia care sunt nevoile, posibilităţile copilului, raportate 
la cerinţele societăţii. 

 Termenul de „parteneriat” se bazează pe premisa că partenerii au un fundament comun de acţiune şi 
un principiu al reciprocităţii, ceea ce le permite să-şi unească eforturile spre atingerea unui ţel comun. 
Colaborarea părinţi-educatoare presupune construirea unei relaţii clădite pe unificarea unui sistem de valori 
şi cerinţe adresate copilului. O astfel de relaţie impune respectarea unor condiţii: 

• comunicare între cei doi parteneri (educatoare-părinte); 
• respect reciproc; 
• implicarea partenerilor în identificarea şi promovarea intereselor copilului. 
 Părinţii vor fi implicaţi permanent în activitatea grădiniţei, nu doar atunci când se ivesc probleme. Ei 

vor fi informaţi asupra politicilor educaţionale ale grădiniţei, vor cunoaşte scopul şi obiectivele programului 
educativ la care participă copilul lor. Pentru ca parteneriatul să fie eficient, nu doar formal, este esenţial să 
fie implicaţi în adoptarea deciziilor, să devină participanţi activi în derularea acţiunilor, să identifice, în 
tematica acţiunilor, valorificarea informaţiilor pe care ei le-au oferit despre copiii lor. Părinţi şi educatori, 
cu toţii au, în egală măsură, răspunderea contribuţiei şi eforturilor comune pentru a construi o relaţie de 
bună colaborare în beneficiul copilului.  
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 CRACIUNUL IN LUME -CREDINȚA ȘI TRADIȚII 

 
PROF. DOBRE ANA AMALIA 
COLEGIUL TEHNIC MOTRU 

 
 De aproape două milenii, lumea creștină sărbătorește nașterea Luminii divine într-o simplă iesle din 

anticul oraș Bethleem Efrata (Galileea). În anul 429 ,împăratul Iustinian declara Crăciunul sărbătoare a 
Imperiului Roman și acesta se răspândea repede în Europa . 

 Sărbătorile de iarnă țin două săptămâni ( 24 decembrie - 6 ianuarie )și s-au suprapus unor tradiții 
păgâne precum Saturnalii (17-23 decembrie ), sărbătoarea Mithra (25 decembrie ), Kaleandae Januarii (1 
ianuarie ). În acțiunea sa de propagandă și convertire, creștinismul a făcut concesii vechilor credințe pe care 
adesea le-a asimilat. Multe tradiții străvechi se transformau sub influența benefică a credinței creștine. 

 Vâscul era folosit de preoții druizi cu două secole înainte de nașterea lui Iisus Hrsistos,în timpul 
sărbătorilor de iarnă. Ei venerau planta deoarece rămânea verde iarna deși nu avea rădăcini .Celții credeau 
că vâscul are puteri tămăduitoare și foloseau planta ca antidot al otravei, infertilității și pentru alungarea 
spiritelor rele. Romanii asociau vâscul cu pacea, astfel că dacă doi dușmani se întâlneau sub vâsc ,ei lăsau 
armele și se îmbrățișau. Scandinavii considerau că cei care se sărutau sub vâsc ,aveau pomisiunea unui an 
nou fericit și plin de noroc . 

 Începând din ziua 25 a lunii evreiești Kislev, Hanukkah e o sărbătoare evreiască ce comemorează 
rededicarea Templului Sfânt din Ierusalim ,după desacrarea sa de către sirieni .În fiecare din cele opt zile 
ale sărbătorii Hanukka ,câte unul dintre brațele Monorahului (un suport de lumânări cu opt brațe ) primește 
o lumânare aprinsă. De puțin timp, sub influența magiei Crăciunului creștin, evreii au început să-și facă 
daruri în cele opt zile de Hanukka.  

 Dintre tradițiile precreștine existente în spațiul românesc, preluată de creștinism. cea mai veche și 
iubită este împărțirea colacilor de Crăciun și se dau colindete colindătorilor întocmai ca la Saturnalii 
.Colindul prefigurează colindatul străzilor de către copii, ei merg să colinde la fiecare casa și primesc colaci, 
cozonaci, covrigi și mai recent se dau uneori bani. 

 Forma rotundă a colacilor ,amintind de soare, plugușorul și bușteanul pus simbolic pe foc în noaptea 
de Crăciun sunt ultimele tradiții asimilate de creștini din cultul Mithra. Plugușorul și sorcova simbolizează 
astăzi doar venirea unui nou an și urările de bine pentru anul ce vine. Și împodobirea bradului este tradiție 
precreștină. 

 În secolul al XVI lea, germanii împodobeau pinii din interiorul și exteriorul casei cu mere, lumânăi 
și hârtie colorată. Astfel, protestantul Martin Luther a împodobit prima dată bradul cu lumină . Prințul 
german Albert, soțul Reginei Victoria ,aducea tradiția pomului de Crăciun în Anglia. Familia Regală a 
Angliei ,adunată în preajma bradului de Crăciun de la palatul Windsor, era ilustrată festiv în 1848 de ediția 
faimoasa a " Illustrated News " . Se răspândea repede acest obicei de Crăciun pretutindeni în țăile creștine. 

 Felicitările de Crăciun au apărut pentru prima dată în Anglia, un bun prilej pentru copii de a exersa 
ortografia scriind urări de Crăciun pentru familie . Sir Henry Cole ,directorul muzeului " Victoria & Albert 
" din Londra, a creat prima felicitare veritabilă, elegantă de Crăciun. Fiind extrem de ocupat pentru a scrie 
urările tuturor prietenilor săi, el angaja pe artistul John Calcott Horsley pentru a face ilustrațiile și astfel la 
Crăciunul din 1843 apărea prima felicitare elegantă ,stilizată ,cu ilustrații și urări incluse . 

 Preparatele culinare de Crăciun sunt unice prin aroma ,culoarea ,parfumul lor de sărbători și faptul 
că adună familia și prietenii să sărbătorească împreună nașterea Pruncului Sfânt. Astfel, preparate precum 
curcanul umplut,fursecurile ,turta dulce, castanele coapte,tartele ,tocana de mazăre,cartofii copți sau piureul 
napi, lichiorul de ouă și ciocolata caldă înseamnă mâncare de Crăciun tradițională pentru americani . 
Friptura de vită,oaie ,curcan umplut, pește, legume sote sau la cuptor (morcovi,varză de Bruxelles ,cartofi), 
tort, prăituri, ceai, ciocolată,fursecuri ,punch etc reprezintă preparate preferate în Anglia de Crăciun.  

 Cele mai sofisticate preparate din pește,fructe de mare, curcan,vită, porc, legume și deserturi descriu 
Crăciunul culinar perfect din Franța . Sarmalele,preparatele de porc, curcan, vită ,pește,salatele de 
boeuf,vinete,icre ,pui ,ciuperci, cozonacii,colindeții, ciorba de pui sau burtă descriu perfect diversitatea și 
gustul minunat al Crăciunului românesc.  
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 Părinții se implică alături de dascăli în organizarea elegantă și totuși tradițională a serbărilor de 
Crăciun. Ei își doresc să asculte cu emoție cum copiii lor devin mici artiști și sacrifică multe ore pentru a le 
pregăti sau găsi costumele ideale. Adesea ,părinții copiilor din învățământul primar roagă învățătorii să 
organizeze împreună serbări de Crăciun magice, împrumutând și tradiții din alte țări . Multe ore de repetiții 
fac din serbarea de Crăciun un spectacol complet, cel care aduce în ochii părinților emoția copilăriei lor și 
bucuria de a oferi copiilor momente unice ,clipe de fericire alături de colegi,dascăli, familii și Moș Crăciun.  

 În astfel de clipe,activitățile extracurriculare devin liantul dintre școală,elevi și părinți . Fiecare vede 
caracterul și sufletul celor din jur fără părtinire, prejudecăți sau invidie și poate învăța să comunice 
eficient,onest . Credința ,onestitatea și copilăria reală sau din suflet se împletesc acum în sufletele celor 
prezenți la spectacolul de Crăciun. 

 Nu întâplător se spune că toți suntem mai buni de Crăciun, fiindcă Nașterea Pruncului Sfânt ne 
amintește că toți suntem la fel în ochii lui ,diferența o realizează mereu credința sinceră, sufletul și alegerile 
personale. Crăciunul este singura sărbătoare din lume care realizează mereu minuni, schimbă adesea 
oamenii și destinele lor. Crăciunul fascinează și celelate religii prin colindele,brazii împodobiți ,slujbele 
religioase frumoase,darurile numeroase ,arta culinară și prea iubitul Moș Crăciun .  
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SERBAREA CRĂCIUNULUI LA PREȘCOLARI CU PARTICIPAREA 

PĂRINȚILOR 
 

PROF. DOBRIN MARIA MIHAELA, 
 GRADINIȚA ZANA FLORILOR, BUCUREȘTI 

 
Crăciunul, în întreaga lui dimensiune reprezintă însemnătatea crucială pe care a avut-o şi o are în 

evoluţia umanităţii, naşterea lui Hristos, fiul lui Dumnezeu. Pretutindeni în lume, popoarele creştine, între 
care şi poporul român, celebrează de secole Crăciunul, nașterea Domnului Iisus Hristos, în data de 25 
Decembrie, sărbătoare marcată de manifestări religioase, de colinde, de obiceiuri şi tradiţii specifice fiecărui 
popor. Crăciunul este pătrunderea iubirii în această lume întunecată şi rece, este calea prin care în toate 
inimile pot să pătrundă iubirea şi bunătatea. Sărbătoarea Crăciunului este sărbătoarea colindelor străbune, 
care vin din adânc de istorie şi cu care am străbătut veacurile păstrându-ne credinţa şi iubirea . Serbarea de 
Crăciun este cea mai îndrăgită de copii. Se stie din moşi strămoşi ca Decembrie este luna cadourilor şi a 
sărbătorilor de iarnă (Sfântul Nicolae, Crăciunul, Anul Nou) şi poate unul dintre cele mai aşteptate momente 
ale anului mai ales pentru cei mici, care ard de nerăbdare să vadă ce primesc de la Mos Nicolae în ghetuţele 
pregătite de cu seară, sau cadourile cerute lui Moș Crăciun. 

Serbările copiilor încântă prin farmecul lor, prin prospeţimea şi candoarea protagoniştilor,prin 
neântrecuta spontaneitate şi sinceritate, prin naturaleţea şi firescul comportamentului lor scenic. Sub semnul 
veseliei exprimate prin poezie, cântec şi dans, de fiecare dată organizarea şi desfasurarea serbărilor în 
parteneriat cu părinții, a fost şi va ramane un moment unic pentru copii, părinți si educatoare. Noi, 
educatoarele încercăm să transmitem din generatie în generatie, portul, graiul, obiceiurile şi datinile asa 
cum le-am moştenit de la străbuni, prin serbarea Crăciunului.  Atmosfera de sărbatoare din sala de festivităţi 
prin ornarea şi decorarea cu elemente specifice sărbătorilor de iarnă, cu ajutorul părinților, constituie un 
alt prilej de bucurie pentru copii, ei descoperind tradiţiile şi obiceiurile practicate în timpul sărbătorilor de 
iarnă, simt şi preţuiesc frumuseţea obiceiurilor şi traditiilor de Crăciun. Pentru reuşita ei am avut în vedere: 
audierea colindelor, împodobirea sălii de grupă împreună cu părinții, stabilirea centrului tematic, 
împodobirea bradului, pregătirea cadourilor etc. În acest cadru copiii au interpretat cu multă plăcere roluri 
de: Iarna, Anul Nou, Anul Vechi, stelute, fulgi, oameni de zapada, îngerași etc. 

Profunde trăiri emoţionale provoacă poeziile specifice acestor sarbători religioase, dar şi scenetele în 
versuri legate de aceasta ,exemplu: „ Bradul credincios ”şi Povestea Naşterii lui Iisus Hristos. Poeziile din 
cadrul serbărilor de Mos Craciun au provoacat în sufletul copiilor adânci emoţii, în primul rând legate de 
cadourile pe care le vor primi ca răsplată pentru faptul că i-au spus moşului o poezie, iar pe de altă parte 
legate de semnificaţia acestei sărbatori, sărbătoarea „ Naşterii Domnului". 

 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE:  Vasilica Duțu, Serbare pentru Moș Crăciun- Scenete,Editura DPH, 2011 
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SIMPOZION NAȚIONAL:  

"MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNA! TRADIȚII ȘI OBICEIURI" 
IMPORTANȚA ACTIVITAȚILOR EDUCATIVE IN PARTENERIAT CU 

PARINȚII 
 

PROF. INV. PREȘCOLAR ELENA DOCIU 
ȘCOALA GIMNAZIALA „MIHAI EMINESCU” 

GRADINIȚA P.P. NR. 1, ROMAN, NEAMȚ 
 
 Poți aduce liniștea în familie, să devii un model de comunicare deschisă, empatică și de cooperare 

pentru copil, abilități care îl vor ajută în viață. Astfel, întreaga familie devine mai fericită și mai împlinită! 
Părintele așteaptă ca cel mic să se schimbe... Copilul pare să facă anumite lucruri în ciudă și simți că nu te 
poți înțelege cu el deloc. Până nu ridici vocea sau nu-l ameninți, nu te aude și nu se implică. Oricâtă atenție 
i-ai da, tot nu-i ajunge. Problema pare să fie la copil. Pe măsură ce afli informații, noi moduri de comunicare 
și le aplici conștient, observi cu bucurie că lucrurile se schimbă: copilul devine mai cooperant, mai 
independent, se calmează mai repede și crizele tind să dispară. 

Parinții sunt cei care au șansa să-și îmbunătățească relația și comunicarea cu copilul până de Crăciun, 
astfel încât, indiferent ce se va întâmpla în exteriorul casei, cel puțin să știi că ai asigurat echilibrul și liniștea 
în familie. Familia și oamenii dragi sunt printre puținele certitudini în ziua de astăzi, printre puținele lucruri 
care ne pot da siguranță, într-o lume atât de incertă... 

 Abilități pe care le consider că este important să le educăm la copiii noștri, pentru a-i pregăti 
pentru viitor: 

 Abilitatea de a se adapta la noi condiții, la noi realități 
Copiii care știu de mici că niciun aspect al realității nu este definitiv și că viața de mâine poate fi 

foarte diferită de cea de astăzi au șanse mai mari să facă față cu bine tuturor schimbărilor prin care vor 
trece. Pentru aceasta, copiii au nevoie să aibă punctul de sprijin în interior, astfel încât să nu se atașeze 
excesiv de imaginea pe care o au despre realitate, de anumite persoane sau de un anumit statut. 

“Dușmanii” acestei abilități: Rigiditatea, sentimentul că ai dreptate, victimizarea, atașamentele: 
Se spune: “Vrei să fii iubit sau să ai dreptate?” Doar că, de multe ori, oamenii preferă să sacrifice relațiile 
cu ceilalți, echilibrul lor sufletesc chiar și viața pentru a păstra sentimentul că au dreptate, ceea ce le justifică 
refuzul de a se schimba pentru a se adapta. 

Dificultăți mari de adaptare au și persoanele care se victimizează frecvent, deoarece ele așteaptă ca 
altcineva să le rezolve problema, refuzând să-și asume responsabilitatea. 

 Conștiența evoluției permanente 
O persoană care are imaginea clară a faptului că întreaga viață este un proces de evoluție permanentă, 

pe toate planurile, va tinde în mod firesc spre mai mult, însă nu haotic și inconștient, ci organizat și în 
propriul său ritm, care este cel mai potrivit pentru ea. În acest context, e important să-i ajutăm pe copii să 
învețe să se organizeze eficient și să-și stabilească priorități. Fiecare dintre noi are propria sa înțelepciune 
interioară. Atâta timp cât suntem în contact cu ea, cât ne ascultăm vocea interioară, este imposibil să greșim. 
Și putem cere ajutor și de la înțelepciunea superioară nouă - Dumnezeu, care ne susține întotdeauna, chiar 
și atunci când ne opunem.“Dușmanii” acestei abilități: Atașamentul de rezultat, de obiectiv, trufia, 
autosuficiența, conflictul interior. După îndeplinirea unui obiectiv urmează un alt obiectiv. Iar dacă un scop 
nu este potrivit pentru noi, e important să vedem acest lucru și să lăsăm controlul deoparte pentru a 
descoperi ce este potrivit. Conflictele interioare fac ca persoana să nu mai discearnă care este vocea 
interioară adevărată. 

 Iubirea de sine 
Un om care se iubește pe sine dobândește implicit daruri precum: Încrederea în sine (care stă la baza 

credinței că poate realiza tot ce dorește, tot ce își propune ca educație și scop profesional). Astfel: -
sentimentul că merită să se bucure de viață și de lucrurile bune și frumoase (sentiment care apoi atrage 
asemenea lucruri frumoase);- sentimentul că este valoros așa cum este, fără să fie nevoie să demonstreze 
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nimănui nimic. O imagine de sine autentică. Autonomie emoțională, un nivel de astfel de maturitate adecvat 
vârstei biologice. Respect de sine. “Dușmanii” acestei abilități: Rănile emoționale, relațiile defectuoase 
cu părinții. Relația cu părinții este esențială pentru formarea iubirii de sine a copilului. Rănile și traumele 
din relația cu părinții urmăresc persoana toată viața, până când decide conștient să lucreze, într-un proces 
de terapie, la vindecarea emoțională. 

 Smerenia 
Un om smerit este un om care știe care este locul său în Univers, în țara lui, la locul lui de muncă, în 

familia lui, în relațiile sale. Este un om conștient că fiecare persoană are propria sa valoare unică și are 
deschiderea să învețe de la fiecare. Contrar unor percepții, smerenia nu înseamnă să te lași călcat în picioare, 
- dimpotrivă, aceasta este o altă formă a trufiei. Smerenia înseamnă acel echilibru sufletesc pe care îl trăiește 
o persoană suficientă sie însăși, care nu simte nevoia de a demonstra nimic, nici de a se simți valoroasă, 
doar dacă este mai mult sau mai puțin decât altcineva.“Dușmanii” acestei abilități: Trufia, tendința de a 
umili alte persoane pentru a te simți superior, tendința de a te autoînvinovăți sau de a spune că nu ești în 
stare de nimic pentru a te simți inferior, refuzul de a vedea realitatea relațiilor și de a-ți asuma partea ta 
din responsabilitate. Smerenia se manifestă cu dificultate la persoanele care au răni emoționale 
nevindecate, care le poluează relațiile cu oamenii. 

 Gestionarea gândurilor și a emoțiilor 
Gândurile și emoțiile sunt produsele părților noastre rațională și emoțională. Atunci când gândurile 

sunt în acord cu emoțiile, ele încep să se întrețină unele pe altele și sunt destul de dificil de oprit pentru o 
persoană neantrenată. Uneori, oamenii ajung în cercuri vicioase de gânduri și emoții care întrețin 
mentalitatea de victimă, furia, frica, tipare relaționale toxice, tipare de comportament abuzive sau 
autodistructive, eșecul în relații, profesional sau financiar, singurătatea, sărăcia, dependența de muncă, de 
alcool, de fumat, de substanțe etc. Iată doar câteva motive pentru care este esențial să ne învățăm copiii să-
și gestioneze gândurile și emoțiile. Un copil care știe de mic că emoția pe care o simte acum îi formează 
realitatea de mâine și că trecutul nu mai poate fi schimbat oricât ai suferi în prezent își va gestiona mai 
eficient trăirile. Desigur, el are nevoie și de tehnici pentru a face acest lucru, pe care le poate învăța de la 
părinți sau de la alte persoane din viața lui care le practică. Inteligența emoțională este cea care asigură 
succesul persoanei în orice își propune. “Dușmanii” acestei abilități: Imaturitatea emoțională, 
victimizarea, tiparele emoționale defectuoase preluate de la părinți. 

Autoobservarea 
Este o abilitate esențială pentru vindecarea emoțională, descoperirea tiparelor toxice, eliminarea lor 

și, în general, pentru evoluția personală. Odată ce începi să-ți observi comportamentul, emoțiile, gândurile, 
devii conștient de tine, începi să ieși din hipnoza cotidiană, pui stop pilotului automat și preiei controlul 
vieții tale. Așa începe viața conștientă. Autoobservarea este cel mai puternic instrument de dezvoltare 
personală pe care l-aș preda copiilor de la clasa pregătitoare până la absolvirea facultății. “Dușmanii” 
acestei abilități: Autojudecata, tiparele mentale și emoționale, obiceiurile cotidiene. 

Comunicarea eficientă 
Abilitatea de a comunica eficient înseamnă: Să nu “înghiți” ce ți se spune, deși te doare, însă, din 

anumite motive (e mama, tata, șeful, partenerul, un prieten pe care nu vrei să-l pierzi etc.), nu îți permiți să 
comentezi. Să nu rămâi cu lucruri nespuse. Să comunici lucrurile neplăcute fără să rănești, într-o formă în 
care ajută la depășirea conflictului și relația cu persoana respectivă se îmbunătățește. Să manifești empatie 
față de trăirile celuilalt. Să știi cum să construiești relații profunde, sincere, autentice. Abilitatea de a 
comunica eficient îi va asigura copilului relații împlinitoare în toate domeniile vieții sale și liniște 
sufletească. “Dușmanii” acestei abilități: Modelele de comunicare ineficientă sau chiar toxică, distructivă 
învățate din familie, rigiditatea mentală. Consider că o persoană care are aceste valori și are dezvoltate 
aceste abilități își va trăi propria viață împlinită indiferent cum arată realitatea din jurul său, la care se va 
adapta de fiecare dată când va fi necesar. Poate că te întrebi de ce nu am făcut nicio referire la școală și la 
educația academică. Cel mai important rol al nostru, al părinților, este să asigurăm educația umană a copiilor 
noștri. Știi cum se spune: “E important să fii în primul rând Om”. Asta avem noi de făcut: să educăm 
Oameni adevărați, pregătiți pentru Viitor. Și, pe măsură ce copiii noștri au nevoie de suport, de îndrumare, 
de ajutor în ceea ce privește materiile școlare, să îi susținem, fără să facem în locul lor și fără să ne asumăm 
responsabilitatea pentru rezultatele lor și pentru viitorul lor profesional. Copiii noștri au nevoie să le fim 
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alături ca suport necondiționat și ca modele de Oameni, nu ca profesori și judecători. Având iubire de sine, 
încredere în sine, gestionându-și eficient emoțiile și gândurile, fiind smeriți, autoobservându-se și 
adaptându-se permanent, conștienți că după o etapă urmează o altă etapă a evoluției și comunicând eficient, 
copii noștri au toate șansele să fie împliniți și fericiți în realitatea din viitor. 

 
Bibliografie: 
*Ana Bâtcă, coach și consilier în parenting https://centruldeparenting.ro/tag/ana-batca/ 
 
 

470



 

ACTIVITATI PENTRU CRACIUN 

 

PROF. DODIS ELENA 
 

 Şcoala online reprezintă o provocare atât pentru elevi şi părinţi, cât şi pentru profesori.  

 În perioada sărbătorilor de iarnă se organizează în şcoală diverse activităţi tematice- împodobirea 

unui brad în clasă, pregătirea unei serbări, alăturarea unui cor de colinde, organizarea de Secret Santa, 

donaţii catre centrele de bătrâni, realizarea de felicitări şi decoraţiuni de Crăciun.  

 În şcoala online am reuşit să fac activităţi frumoase şi antrenante pentru elevi- decoraţiuni de Crăciun 

şi felicitări pentru bunici.  

 A fost nevoie să gândesc nişte decoraţiuni uşor de realizat din materiale pe care să le aibă deja acasă, 

nu doream să-i pun pe drumuri în căutare de materiale necesare realizării produselor, implicit să 

dezamăgesc elevii care se aflau mai departe de oraş şi nu puteau participa la activitate deoarece nu aveau 

cele necesare. De asemenea trebuia să fie ceva uşor de realizat, destul de interesant ca să le trezesc interesul 

şi, dacă aveau nevoie de ajutor suplimentar, părinţii să se poată descurca să-i ajute pe cei mai puţin talentaţi.  

 Prima variantă de decoraţiune a fost să folosească paste făinoase de diverse forme, să le picteze şi să 

le lipească pe un carton lăsând loc la mijloc pentru o fotografie sau un desen, o urare.O altă variantă era să 

lipească pastele făinoase sub formă de fulgi de nea, să-i decoreze cu sclipici sau să-i picteze.  

 Un alt proiect a fost să picteze direct pe un globuleţ cu mesaj pentru părinţi sau bunici, un peisaj de 

iarnă, etc.  

 Al treilea proiect a fost să realizeze felicitări în tehnica mixtă - acuarele, tempera, colaj, origami, 

felictări de tip popup cards.  

 Au fost foarte încântaţi de ceea ce au realizat şi am propus ca anul următor să strângem toate 

produsele şi să decorăm bradul din clasă cu ceea ce au lucrat ei.  
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IMPORTANȚA ACTIVITAȚILOR EDUCATIVE REALIZATE IN 

PARTENERIAT CU PARINȚII 
 

PROF. INVAȚAMANT PREȘCOLAR: DOMUȚ DANIELA-FLORICA 
 G.P.P GULIVER 

 
,,Fiecare copil pe care îl educăm este un OM dăruit societății”(N. Iorga) 
 În primele etape ale vieții, responsabilitatea educării copilului revine familiei. În mod firesc, părinții 

sunt primii educatori ai copilului. Copiii sunt apoi înscriși în grădiniță, instituție care le asigură condițiile 
necesare pentru dezvoltarea în concordanță cu nevoile individuale. Vine apoi rândul profesioniștilor din 
grădinițe și școli să se ocupe de educarea și formarea copiilor printr-o metodologie și un curriculum specific 
vârstei acestora. 

 Grădinița este partenerul educativ al familiei. Familia este chemată la luarea deciziilor legate de 
educația copiilor, la manifestările din activitățile și viața grădiniței. 

 Activitățile desfășurate în parteneriat cu părinții sunt modalități propice pentru atingerea unor 
obiective comune în ceea ce privește educația preșcolarilor, la acestea adăugându-se plăcerea de a fi alături 
de colegi, activitățile desfășurându-se într-o atmosferă de voie bună, având, pe lângă valoarea social–
educativă și un efect reconfortant. 

 Sunt multe modalități de colaborare între familie și grădiniță: discuții zilnice, teme săptămânale de 
consiliere pentru părinți, ședințe și lectorate cu părinții, vizite la domiciliul copiilor, serbări, lecții-vizită, 
plimbări, cursuri ”Educați așa!”, antrenarea părinților în derularea proiectelor tematice, voluntariat din 
partea părinților în organizarea și desfășurarea unor acțiuni de voluntariat. 

 Participarea activă a părinților la activitățile din grădiniță le creează copiilor sentimente de siguranță, 
înțelegere, bucurie; copilul arată ce știe, ce poate iar părintele este mândru de copilul său în relație cu 
ceilalți. Așa pot să aprecieze împreună activitățile, faptele, evenimentele, rezultatele obținute. Părinții vor 
avea ”măsura” evoluției copilului său, comportarea în colectiv. 

 Parteneriatul dintre grădiniță și familie organizat corect, duce la o educație solidă, fără pericol de 
eșec școlar mai târziu. Preșcolaritatea reprezintă piatra de temelie a personalității în formare a copilului, iar 
prezența familiei în cadrul grădiniței va fi liantul între copil și mediul necunoscut inițial. Parteneriatul 
grădiniță –familie, acțiunile pe care acestea le desfășoară, continuarea de către familie a activităților din 
grădiniță, duc la formarea copilului pentru viața de adult 

 Am considerat că implicând părinții în activități școlare și extrașcolare, acestea vor fi mai atractive 
pentru preșcolari, iar părinții vor fi mai implicați și mai conștienți de actul didactic, de importanța grădiniței 
în viața copilului, realizând, astfel progres în activitatea didactică. Serbările școlare reprezintă evenimente 
de o importanță deosebită în activitatea elevilor și în viața familiilor acestora, atât din punct de vedere 
afectiv, cât și cognitiv, dând ocazia elevilor de a prezenta, într-o manieră personală și originală, tot ce au 
învățat pe parcursul unui semestru sau an școlar. Acest tip de activități extracurriculare au reprezentat 
întotdeauna un prilej de manifestare inedită al talentului nativ al copilului. Este o ocazie în care copilul își 
poate pune în valoare inteligența dominantă descoperită și valorificată de cadrul didactic. De multe ori 
familia este surprinsă de potențialul propriului copil. 

 Majoritatea părinților au nevoie de informații de bază referitoare la copiii lor. Ei vor să fie informați 
despre scopul de bază al programului educativ la care participă copiii lor și doresc să fie implicați în luarea 
deciziilor. Părinții vor să fie la curent cu progresele copilului. Pentru realizarea parteneriatului cu părinții 
este esențial ca: părinții să fie priviți ca participanți activi, care pot aduce o contribuție reală și valoroasă la 
educarea copiilor lor; să se recunoască și să se valorifice informațiile date de părinți referitor la copii; 
părinții să ia parte la adoptarea deciziilor referitoare la copiii lor; responsabilitatea să fie împărțită între 
părinți si educatoare; părinții să facă parte din comitetele de părinți; să ajute la continuarea programului 
educativ acasă; să urmărească în mod regulat progresul copiilor lor; să ia parte, să sprijine activitățile 
extrașcolare organizate împreună cu educatoarea.  
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 În urma derulării parteneriatului grădiniță-familie am constatat un progres în ceea ce privește 
antrenarea preșcolarilor într-un număr cât mai mare de activități extrașcolare și în domenii diverse, iar în 
alegerea strategiilor de abordare am avut în vedere compararea obiectivelor din taxonomiile cognitive, 
afective și psiho-motrice, cu tipurile de inteligență sau cu diverse metode și tehnici, în funcție de nivelul 
grupei pe care o conduc. În asemenea situații, măiestria profesorului trebuie susținută de diagnoza 
psihologică, fiind necesară în același timp și o colaborare directă, permanentă între profesor, părinte și 
copil. 
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 IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE 

 ÎN PARTENERIAT CU PĂRINŢII 
 

 PROF. ANV. PRIMAR DRĂGAN JULIETA 
 ȘCOALA GIMNAZIALA ,,SPIRU HARET” OLTENIȚA, JUD. CALARAȘI 

 
 În fiecare an realizez un parteneriat cu părinţii elevilor pe care îi îndrum, parteneriat denumit “Doi 

parteneri-un singur scop”. Motivul realizării acestui parteneriat este necesitatea menţinerii unităţii de 
cerinţe în educaţia copilului, necesitatea realizării unei legături reale între şcoală şi familie ca parteneri egali 
în educaţia copilului. Scopul acestui parteneriat este implicarea şi participarea reală a părinţilor în 
activităţile la clasă şi la cele extracurriculare.Ca obiective majore ale acestui parteneriat aş aminti: formarea 
părinţilor în spiritul ideii de parteneri egali în educaţia copiilor; convingerea părinţilor pentru a investi în 
dezvoltarea personală a copilului şi a grupului în ansamblu; implicarea părintilor în atragerea de resurse 
(financiare sau materiale) necesare unei bune desfăşurări a actului educaţional; creearea unui mediu 
educativ pozitiv, favorabil, adecvat pentru o stimulare continuuă a învătarii spontane a copilului; 
achizitionarea de către părinţi a unor informaţii şi cunoştiinţe pe care să le folosească în educarea propriilor 
copii; implicarea părinţilor în atragerea şi găsirea de resurse materiale şi financiare necesare derulării 
serbării de Crăciun, de sfârşit de an şcolar, organizării de excursii şcolare.  

Învățământul primar este o treaptă importantă și responsabilă în cadrul sistemului de învățământ. El 
constituie temelia includerii copilului în activitatea asiduă și ordonată dintr-o colectivitate de semeni, care 
este mereu în schimbare și presupune competitivitate.  

 Școala îl învață pe copil să se situeze printre semeni, să se obișnuiască cu anumite cerințe și realități 
sociale. Dar educația în familie constituie prima școală a copilului, partea cea mai importantă a pregătirii 
lui pentru viața socială și productivă. Familia trebuie să fie prima instituție socială care se preocupă de 
asigurarea condițiilor necesare dezvoltării normale a copilului. Școala și familia sunt cei doi poli de 
rezistență ai educației, care contribuie prin mijloace specifice la formarea tinerilor.  

 Odată cu intrarea în școală, copilul trăiește în două lumi diferite: una a familiei, colorată încă de 
afectivitatea primei copilării, cealaltă, a școlii, încărcată de noi exigențe și de promisiunile viitorului, la fel 
de importante. Dacă aceste medii educaționale se completează și se susțin, ele asigură într-o mare măsură 
buna integrare a copilului în activitatea școlară și, pe plan mai general, în viața socială.  

 Obiectivul cel mai important al colaborării dintre școală și familie în perioada școlarității mici îl 
reprezintă susținerea eforturilor copilului pentru ca acesta să dobândească primele instrumente ale muncii 
intelectuale și să obțină succesul școlar. Clasa reprezintă pentru elevi al doilea mediu de socializare, după 
familie. Aici elevul va trăi și experimenta, va învăța deprinderi sociale necesare pentru viață.  

 În activitatea pe care o desfășurăm, am pornit întotdeauna de la „punctele forte” ale elevilor și cele 
ale noastre ca învățător, cum ar fi: ce știe elevul, ce poate să facă, ce îi este îngăduit să realizeze, spre ce 
are înclinații, de ce abilități didactice dispune.  

 Apoi am avut în vedere ”punctele slabe”pe care vrem să le îndreptăm(ce nu știe elevul, ce n-a înțeles, 
ce nu poate să facă, ce nu ne este îngăduit nouă ca învățători să facem). Este necesară o bună cunoaștere a 
elevilor și totodată o bună cunoaștere a forțelor proprii. Folosirea metodelor interactive (discuțiile colective, 
interpretarea de roluri, rezolvarea în grup a unor probleme, efectuarea de experiențe) asigură condițiile 
oportune elevilor să se afirme atât individual, cât și în echipă.  

 Am ajutat elevii să treacă peste rețineri, să-și exprime în mod deschis opiniile personale, să vorbească 
despre evenimentele la care participă, despre calitățile și defectele lor. Elevii au dobândit nu numai curajul 
exprimării unor opinii, ci și respectul pentru părerile colegilor, ale părinților, pentru adevăr. În felul acesta 
am pus pe fiecare elev în situația de a-și exercita, în clasă, principalele însușiri care-i definesc personalitatea, 
făcându-i participanți activi, dar și colaboratori, parteneri ai noștri în ducerea la bun sfârșit a tuturor 
activităților.  

 Calitatea proceselor de comunicare ce se stabilesc în grupul școlar depinde de potențialul 
comunicativ al fiecăruia dintre membrii lui. Educatorul trebuie să dețină înainte de toate, bune calități de 
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mediator pentru a-i facilita procesul stabilirii unor interacțiuni directe, sincere, bazate pe încredere între 
elevi, dar și între sine și fiecare dintre elevi.  

 În domeniul colaborării școală-familie, punctul de plecare este cunoașterea prealabilă a părinților de 
către învățător, a familiei, a climatului familial. Activitatea educativă îmbracă și în școala noastră o 
multitudine de forme la următoarele nivele: comitetul de părinți, consiliul reprezentativ al părinților, vizitele 
la domiciliu, corespondența cu părinții, consultațiile pedagogice, implicarea părinților în activitățile școlii, 
activitățile nonformale(excursii, cercuri, serbări, aniversări, cursuri), consultații la cererea părinților.  

 Numărul mare de contacte școală-familie nu asigură neapărat rezultate fructuoase. Întâlnirile 
colective cu părinții reprezintă cea mai “profitabilă” și democratică formă de colaborare a învățătorului cu 
familiile elevilor săi. Pentru învățător înseamnă un cadru de manifestare și de perfecționare a calităților sale 
manageriale, un moment optim de conștientizare și de mobilizare a părinților într-un parteneriat real, prilej 
de a învăța și el din experiența părinților. Pentru părinți, adunările colective reprezintă tot atâtea prilejuri 
de autoevaluare și de sporire a competențelor educative, de informare pedagogică avizată, decide 
înțelegerea complexității fenomenului instructiv-educativ și a poziției pe care o ocupă în acest proces.  

În toate cazurile de întâlniri, contacte, proiecte, raporturi mutuale, au fost implicați, în mod egal, elevii 
ca parteneri de dialog și ca beneficiari ai unor servicii educaționale de calitate necesare dezvoltării 
armonioase a personalității. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliografie:  
*Moisin, Anton-,,Părinți și copii”, Editura didactică și pedagogică, București, 1995;  
*Boroș, Maximilian-,,Profesorul și elevii”, Editura Gutinul, Colecția de pedagogie, Maramureș, 1994 
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PARTENERIATUL GRĂDINIȚĂ FAMILIE  

 
 PROF. GUȚA CORINA - GRADINIȚA P.P. „FLOAREA-SOARELUI” REȘIȚA 

 PROF. DRAGHINA MICLOȘINA RAMONA 
 GRADINIȚA P.P. „FLOAREA-SOARELUI” REȘIȚA 

 
 „Eu sunt copilul, tu ţii în mâinile tale destinul meu, tu determini în cea mai mare măsură, dacă voi 

reuşi sau eşua în viaţă. Dă-mi, te rog, acele lucruri care să mă îndrepte spre fericire, educă-mă, te rog, ca 
să pot fi o binecuvântare pentru lume.”  

 
 Responsabilitatea dezvoltării copilului în primele etape ale vieţii revine în primul rând familiei sale. 

O educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie, iar apoi ea se continuă în grădiniţă. În primul rând, 
ea se realizează prin puterea exemplului şi abia apoi prin cea a cuvântului.  

 Grădiniţa este un important mediu de socializare, îi ajută pe copii să interacţioneze cu alţi copii, dar 
şi cu adulţi şi le oferă acestora un mediu primitor, adecvat învăţării. Totodată, grădiniţa oferă suport pentru 
valorificarea potenţialului fizic şi psihic al fiecărui copil, pentru dezvoltarea capacităţii de a intra în relaţie 
cu ceilalţi copii şi cu adulţii. De asemenea, grădiniţa sprijină copilul în interacţiunea cu mediul, favorizează 
descoperirea de către fiecare copil a propriei identităţi şi îi formează o imagine de sine pozitivă.  

 După familie, grădiniţa constituie prima experienţă de viaţă a copilului în societate, aici copilul ia 
cunoştinţă cu activităţi şi obiecte, descoperă o mulţime de lucruri din jurul lui: culorile, formele geometrice, 
desenul şi muzica, lumea vieţuitoarelor, învaţă să danseze, să se joace, să comunice… Comunicarea este 
foarte importantă la această vârstă, un rol important avându-l şi părinţii care trebuie să vorbească cu copilul 
permanent, să răsfoiască /să citească cu acesta o carte cu imagini frumoase, chiar şi să se joace împreună. 
Copilul preşcolar începe să-şi definească treptat începutul personalităţii sale. În cadrul grupei el trăieşte 
prima experienţă a vieţii în colectivitate, a vieţii sociale, alta decât familia. De la intrarea în grădiniţă copilul 
realizează o adaptare la un anumit ritm, este vorba de încadrarea şi respectarea unui anumit program, în 
urma căruia dobândesc deprinderi sociale: să împartă jucăriile cu alţi copii; să-şi aştepte rândul; să aibă 
răbdare; să aibă compasiune/empatie pentru cei din jur… Investită cu această nobilă şi plină de răspundere 
sarcină, educatoarea grupei cunoaşte specificul fiecărui stadiu de dezvoltare a copilului, disponibilităţile 
intelectuale, precum şi particularităţile lui temperamentale şi caracteriale, de aceea va şti întotdeauna cum 
să-l modeleze pe preşcolar. Dezvoltarea psihică şi fizică a copilului la această vârstă depinde în mare măsură 
şi de cadrele didactice, dar şi de părinţi şi de aceea e nevoie stringentă de un parteneriat educaţional în 
favoarea creşterii adecvate a copiilor. 

 Activităţile desfăşurate în parteneriat cu părinţii sunt modalităţi propice pentru atingerea unor 
obiective comune în ceea ce priveşte educaţia preşcolarilor, la acestea adaugându- se plăcerea de a fi alături 
de colegi, activităţile desfăşurându-se într-o atmosferă de voie bună, având, pe lângă valoarea social–
educativă şi un efect reconfortant.  

 Comunicarea şi deschiderea de ambele părţi, pentru a sprijini dezvoltarea şi buna educaţie a copilului, 
aduc beneficii pe termen lung în dezvoltarea personalităţii acestuia. Necesitatea colaborării grădiniţă-
familie rezidă din obiectivul comun pe care îl au cei doi factori educaţionali: asigurarea unui sistem unitar 
de cerinţe de instruire şi educare a preşcolarului. Nu vor exista rezultate pozitive ale actului educaţional 
dacă nu există corelare perfectă între influenţele educative.  

 Sunt multe modalităţi de colaborare între familie şi grădiniţă: discuţii zilnice, teme săptămânale de 
consiliere pentru părinţi, şedinţe şi lectorate cu părinţii, vizite la domiciliul copiilor, serbări, lecţii-vizită, 
plimbări. 

 Formele de colaborare în cadrul acestui parteneriat au fost diferite în funcţie de scopul urmarit şi 
modul de realizare: Discuţiile ocazionale / întâlnirile întâmplătoare cu părinţii au avut menirea de a găsi 
împreună soluţii problemelor cu care se confruntă copilul fie la grădiniţa, fie acasă. Pentru bunul mers al 
educaţiei celor mici, s-a discutat spontan cu părinţii, ori de câte ori s-a ivit prilejul (când au venit sau au 
pleacat de la grădiniţă) sau cu ocazia diferitelor evenimente organizate la nivelul grupei.  
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 Munca cu colectivul de părinţi a îmbrăcat forma şedinţelor, care au fost organizate sub diferite forme. 
Părinţii au beneficiat în cadrul lectoratelor, de prezenţa şi consilierea unor specialişti din domeniul 
psihopedagogiei sau a unor reprezentanţi ai instituţiilor cu care grădiniţa derulează programe în parteneriat. 
În cadrul lor, părinţii au fost sfătuiţi ce să facă şi ce să nu facă privind educarea celui mic: să-l iubească, să 
se bucure cu el, să aibă incredere în el, să-l protezeze, să-i vorbească frumos cu un ton cald şi blând, să se 
joace cu el, să „muncească”cu el, să-i arate ceea ce-l interesează, să-i răspundă la întrebări, să-l aprecieze, 
să-l recompenseze, să-i fie un bun exemplu,să nu-l jignească; să nu-l umilească; să nu ţipe la el; să nu-l 
descurajeze; să nu spună ”n-am timp, lasă-mă”; să nu-l amăgească spunându-i „îţi cumpăr” dar între timp 
să uite etc. „Colţul părinţilor” amenajat într-un loc vizibil, a fost locul de unde mama sau tata a aflat despre 
evenimentele din grădiniţă, despre o poezie, o poveste, un cântec care a fost învăţat ,despre un teatru care 
va fi în unitate,etc.  

 Realizarea unor vitrine cu material informativ de specialitate a stimulat interesul şi curiozitatea 
părinţilor. Consultarea unora dintre acestea (cărţi, broşuri, referate, planuri de intervenţie, etc.) a contribuit 
la lărgirea experienţei pedagogice a părinţilor şi, implicit, la o implicare potrivită în anumite situaţii 
educaţionale. 

 Participarea părinţilor la activităţi ale grupei a reprezentat un alt prilej de cunoaştere a părinţilor, dar 
şi un mod prin care aceştia au fost familiarizaţi cu programul grupei, cu conţinutul şi metodele didactice, 
cu materialele didactice şi mijloacele necesare desfăşurării activităţilor, cu modul de comunicare şi abordare 
a situaţiilor problematice, cu semnificaţia respectului faţă de copil. Părintele a observat în timpul activităţii 
implicarea copilului în actul de predare –învăţare, relaţia dintre el şi educatoare, dintre el şi ceilalţi copii, 
competenţele de care dă dovadă, dificulăţile pe care le întâmpină, reuşitele,etc.  

 Amenajarea unor expoziţii pentru părinţi realizate pe tot parcursul anului cu diferite ocazii: „Iată, 
vine Moş Crăciun!”; „Ziua Unirii”; „E ziua ta,mămico!”; Hristos a Înviat!” etc. a dat posibilitatea părinţilor 
să observe priceperile şi deprinderile copiilor lor, ele fiind rezultatul muncii lor de la activităţi practice, 
activităţi de pictură, desen, modelaj, etc. Participarea părinţilor la excursii, vizite, serbări, aniversări au 
constituit momente de distracţie, relaxare şi cunoaştere reciprocă şi de implicare a acestora în actul educativ. 
Părinţii au fost implicaţi nu doar în organizarea acestor evenimente ci au venit şi cu sugestii, propuneri de 
teme, de activităţi  

 Cultivarea unei relații de parteneriat între grădiniță și părinți în susținerea educației și creșterii 
copilului costituie succesul garantat în adaptarea și integrarea școlară și reprezintă un prim pas către o 
educație transparentă a personalității copilului, viitoru adult al societății noastre.  

 
BIBLIOGRAFIE: 
- Ecaterina Adina Vrăşmaş, Consilierea şi educaţia părinţilor, Bucureşti, Editura „Aramis”,2002;  
- Ecaterina Adina Vrăşmaş, Educaţia copilului preşcolar, Bucureşti, Editura Pro Humanitate,1999; 
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SĂRBĂTORILOR DE IARNA! TRADIȚII ȘI OBICEIURI 

IMPORTANȚA ACTIVITAȚILOR EDUCATIVE IN PARTENERIAT CU 
PARINȚII 

 
PROF. PETRICA DRAGOMIR 

 COLEGIUL ECONOMIC,, VIRGIL MADGEARU’’, MUNICIPIUL PLOIEȘTI 
PROF. IULIA DRAGOMIR 

 COLEGIUL ECONOMIC,, VIRGIL MADGEARU’’, MUNICIPIUL PLOIEȘTI 
 
Prezentarea unor activități educative online organizate pentru marcarea sărbătorilor de iarnă  
Sărbătorile de iarnă constituie un prilej de bucurie pentru oamenii de orice vârstă, mai ales pentru 

elevi, care au o disponibilitate înspre a interacționa, implica, în raport cu vârsta lor, cu interesele de formare, 
de comunicare, având una dintre valorile primordiale pe aceea a prieteniei. Celebrarea a astfel de momente, 
indiferent dacă se petrece fața în față sau online, reprezintă o cale de apropiere de ceilalți, de cunoaștere a 
valorilor naționale, universale, de aplecare asupra sinelui, asupra tradițiilor, un process de căutare a 
obiceiurilor care marchează spiritual identitar. În contextual pandemiei, elevii și profesorii apeleazăla 
mijloacele moderne de comunicare, valorificând device-urile de care dispun, internetul, ca pe un tezaur de 
informații care ar putea fi folosite pentru marcarea anumitor evenimente. Orele de dirigenție., de limba și 
literatura română, de religie, serbările, ședințele cu părinții pot constitui un cadru potrivit pentru realizarea 
unor activități educative online organizate pentru marcarea sărbătorilor de iarnă. 

Părinții sunt parteneri în procesul educațional, ei îi susțin material, moral, spiritual, pe multiple 
planuri pe elevii care frecventează cursurile de la o anume instituție de învățământ. Ei pot fi invitați la 
serbările, cursurile realizate de profesori, chiar și online, furnizându-li-se linkuri de acces la activitățile de 
pe zoom, meet, hangout, skype sau pe alte platforme educaționale. 

Astfel, un profesor de limba și literatura română, de religie, sau de altă materie, poate organiza în 
preajma sărbătorilor de iarnă o oră de dirigenție la care să fie prezenți și părinții în care elevii le pot oferi 
acestora momnete de relaxare, mandrie, bucurie, aprofundate a unor cunoștințe despre tradiții, obiceiuri, 
elemente marcante pentru creștinism.Se pot enumera tradițiile specifice neamului, se poate detalia contextul 
creării anumitor obiceiuri, se poate discuta depsre semnificația Crăciunului, despre anumite simboluri, 
mituri,se poate vorbi depre rolul spovedaniei, împărtașaniei, despre colinde, Se pot audia colinde, elevii pot 
interpreta câteva colinde, pot accesa likuri de pe youtube cu interpreți cunoscuți, pot sorcovi pe cei prezenți, 
pot rosti Plugușorul, Ursul, Capra sau alte texte care sunt cunoscute pentru români în menținerea 
tradițiilor.Se pot proiecta filme purtătoare de mesaje, semmnificative pentru tema aleasă, pasaje din filme 
care să surprindă momentele respective,Elevii pot dramatiza diverse texte, pot crea poezii, fragmente de 
proză, pot prezenta fotografii, imagini prin care ei au reușit să surprindă magia iernii și a sărbătorilor, pot 
realiza un ansamblu de posibile rețete care să fie de folos în post, de Crăciun, de Revelion, de Sf, Ion. 

Se pot invita alături de cei prezenți preoți, specialiști în folclor care să răspundă întrebărilor, se pot 
organiza jocuri, concursuri, se pot transmite, crea scrisori către Moș Crăciun, având început dat, sau nu, 
prin care să se urmărească anumite aspecte, prin care să se reliefeze profilul personalității elevilor, al celor 
dragi. Aceste activități sunt ocazii de cunoaștere de sine, de cunoaștere a colegilor, de cunoaștere a 
tradițiilor, obiceiurilor, de reactivare a valorilor, principiilor coordonatoare în acțiunile de zi cu zi, prilej de 
stabilire a conexiunii, comunicării mai eficiente dintre toți cei implicați, de împărtășire a gândurilor, de 
oferire de cadouri virtuale, de sporire a stării de bine, de formare a unor priceperi și deprinderi privind 
spiritual civic, diferenșierea dintre speciile literaturii culte, populare, de sondare a valorilor folclorice, un 
mijloc prin care educația își poate atinge scopul, acela de a crea un om responsabil, frumos, capabil să se 
integreze în societate, cu o gândire creativă, cu o capacitate de sinteză, de transdiciplinaritate, armonizând 
ceea ce primește cu ceea ce oferă. 

478



 
SIMPOZION NAȚIONAL:  

"MAGIA SARBATORILOR DE IARNA! TRADIȚII ȘI OBICEIURI" 
IMPORTANȚA ACTIVITAȚILOR EDUCATIVE 

 IN PARTENERIAT CU PARINȚII  
 

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.1 CONCEȘTI, JUD. BOTOȘANI 
ANUL ȘCOLAR 2020-2021 

PROF. INV.PRIMAR: DRAGOTA MIRELA 
 
În contextul unei societăţi în plină transformare, parteneriatul educaţional devine o prioritate a 

strategiilor orientate către dezvoltarea educaţiei româneşti. 
Parteneriatul educaţional urmăreşte transformarea reală a elevilor în actori principali ai demersului 

educaţional urmărindu-se atingerea unor obiective de natură formală, informală, socio- comportamentală. 
 Proiectele de parteneriat, atât cu părinții cât și cu alte școli răspund nevoii de a organiza activităţi 

care să urmărească îmbogăţirea cunoştinţelor elevilor, participarea activă, conștientă și responsabilă la 
propria formare.  

 
 Dialogul permanent care se naşte în acţiunile educative între învățător-elevi-părinți, nu reprezintă un 

simplu act de comunicare, ci de căutare de soluţii la problemele pe care le ridică o anumită clasă. Pentru a 
realiza acest dialog vom coopera continuu implicând şi ceilalţi factori educaţionali. 

 Prin modul cum vom organiza, desfăşura şi realiza o întreagă paletă de activităţi extrașcolare, vom 
reuşi să dezvăluim copiilor frumuseţea vieţii de şcolar și satisfacţia împlinirilor în diferite domenii. 

 Desigur, vom lăsa loc spontaneităţii şi actului liber, vom valorifica fiecare moment, vom ţine seama 
de faptul că „fiecare învaţă de la fiecare” şi că schimbul de idei sau sentimente antrenează întreaga 
personalitate a elevilor. În cadrul unui parteneriat cu o altă școală vecină, părinții s-au implicat foarte mult. 
Acestă activitate extraşcolară a avut o importanță neaşteptat de mare în rândul părinţilor care au încercat 
relaţii noi cu copiii lor, fapt ce i-a determinat să-şi schimbe radical, în mod pozitiv, atitudinea faţă de şcoală. 

 

 
Profesorii vor sprijini participarea tuturor elevilor la procesul de învăţământ, vor încuraja implicarea 

părinţilor în educaţia copiilor şi în viaţa şcolii, vor facilita colaborarea dintre familie– comunitate–şcoală. 
Părinţii trebuie să aloce timp suficient copiilor. Parteneriatele şcoală-familie duc la formarea unor 
deprinderi şi bune practici de relaţionare şi comunicare, dezvoltarea unor atitudini pozitive faţă de 
problemele educative ale elevilor.  
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Trebuie să promovăm o cultură participativă și părinții să colaboreze pentru a favoriza elevulul, 

principalul protagonist al procesului educațional. 
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MEDIUL, TRADITIILE ȘI EDUCATIA  

 
PROF. DAMO DANIELA 

 
 Recunoașterea influenței mediului asupra educației a devenit un principiu al formării personalității 

datorită lucrării lui Jean-Jacques Rousseau, Emilé sau despre educație. Problematica mediului și tipologia 
acestuia precum și influențele de toate tipurile asupra naturii umane și asupra educației constituie un univers 
în sine. Modelul educațional romantic al metaforei plantei, testele proiective precum cel al arborelului sunt 
numai un început al demersurilor de a integra mediul în problematica educației. Programele natiunilor 
Unite, Ale UNESCO și politicile recente privind dezvoltarea sustenabilă sunt doar o continuare și adecvare 
a acestei problematici la provocările societății contemporane. Programul Educația pentru Dezvoltare 
Durabilă (ESD Education for Sustenable Development) a fost un program al Organizației Națiunilor Unite 
care a definit educația ca fiind procesul care încurajează schimbările în cunoștințe, abilități, valori și 
atitudini pentru a permite o societate mai durabilă și mai justă pentru toți. Educația pentru dezvoltare 
sustenabilă își propune să pregătească generațiile prezente și viitoare pentru ași valorifica potențialul și 
rezolva problemele folosind o abordare echilibrată și integrată a dimensiunilor economice, sociale și de 
mediu ale dezvoltării durabile. S-a definit dezvoltarea durabilă ca răspunzând nevoilor generației actuale, 
fără a pune în pericol capacitatea generațiilor de a răspunde propriilor cerințe. Împreună actori educaționali 
și pentru integrarea principalelor probleme de dezvoltare durabilă în predare și învățare. Aceasta poate 
include, de exemplu, actiuni cu character cultural,traditii si obiceiuri. De asemenea, participatiparea la 
traditiile si obiceiurile romanesti, motivează și înzestrează elevii să își schimbe comportamentele și sa 
devina mai inzestrati spiritual pentru o dezvoltare durabilă. 

O importantă sursă de informații o reprezintă cărțile lui Simion Florea Marian, un preot ortodox ce a 
trăit la sfârșitul secolului al XIX-lea - începutul secolului XX, întitulate Nașterea la români, Nunta la 
români, Moartea la români. 

Crăciunul la români este o importantă sărbătoare religioasă. În satele românești, unde tradiția se mai 
păstrează femeile și bărbații încep pregătirile cu mult timp înainte de această sărbătoare. Sărbătoarea 
Nașterii Domnului se ține pe 25, 26 și 27 decembrie. În Ajunul acestei sărbători (seara dinaintea zilei de 
25) în toate satele din țară începe colindatul.Acestaeste cel mai important obicei românesc de Crăciun, 
grupuri de copii, băieți și fete, femei și bărbați merg din casă în casă și duc vestea Nașterii Mântuitorului 
prin colindele lor (cântece specifice de Crăciun, care conțin acest mesaj), după ce colindă, ei sunt răsplătiți 
la fiecare casă cu diferite bunătăți.Colindătorii sunt primiți cu bucurie deoarece se spune că ei aduc sănătate 
și un an prosper, apoisunt recompensați cu nuci, mere, colaci și, mai recent, bani.În Maramureș,cei care 
colindă sunt oameni în toată firea. Obiceiul este să treacă pe la fiecare casă,iar apoi, cu tot cu gazdele care 
i-au omenit(ospătat, servit cu bunătăți), să continue colindatul. Postul Crăciunului ia sfârșit și fiecare se 
poate bucura de mâncărurile rituale: preparatele din porc, sarmalele, colacii și cozonacii, prăjiturile și vinul. 
Cele trei zile de sărbătoare ale Crăciunului aduc liniște și pace în case. Există și o perioadă de post culinar 
și spiritual ce se ține înaintea Crăciunului,timp de șase săptămâni sfârșindu-se în noaptea de Crăciun.În 
Ajun de Crăciun există obiceiul de a se împodobi în casă sau în curte un brad cu diferite globuri,cu beteală 
ori cu bomboane de ciocolată numite saloane.În aceste zile sfinte–25, 26 și 27 decembrie –se respectă 
tradiții vechi de sute de ani. Colindatul este unul dintre aceste obiceiuri.Atât grupuri de copii,cât și grupuri 
de adulți se strâng laolaltă și merg să colinde la casele vecinilor sau la casele altor oameni.Atunci se cântă 
„O ce veste minunată”,o melodie foarte veche și foarte populară în popor,cât și „O brad frumos”. În ziua 
de Crăciun nu se spală rufele și nu se dă nimic de împrumut; animalele din ogradă primesc mâncare din 
belșug; se spune că dacă animalele se culcă pe partea stângă atunci iarna va fi lungă și geroasă. Și în zona 
Moldovei, Crăciunul este o sărbătoare importantă. Tot în această zi, femeile coc un colac de forma cifrei 8, 
care în primăvară urmează să fie afumat și pus între coarnele boilor ce ară pământul. În Ajun, femeile 
pregătesc masa de Crăciun, care trebuie să conținăvreo 12 feluri de mâncare, multe dintre acestea fiind din 
carne de porc, sacrificat cu câteva zile mai înainte, cetele de colindători cutreieră ulițele satelor și 
gospodăriile țărănești, făcând tradiționalele urări, melodiile și textele poetice ale colindelor fiind minunate. 
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Adevăratul colindat se desfășoară în seara și noaptea de Crăciun. Colindătorii se adună în cete și își aleg un 
conducător numit de obicei „vătaf”sau „jude”. 

Un alt obicei care în timp și-a pierdut semnificația este mersul cu 'steaua' –obicei vechi ce se întâlnește 
la toate popoarele creștine. 

Bradul de Crăciun este datat din era creștină. Bradul este cel mai important arbore din obiceiurile 
românești, fiind prezent la cele mai importante evenimente din viața unui om: botezul, căsătoria și 
înmormântarea. Se consideră că bradul aduce noroc, viață lungă, prosperitate și fertilitate. 

Acest obicei ține, de regulă, de la Crăciun până la Anul Nou. Măștile care evocau personaje biblice 
sunt înlocuite de masca unui singur animal, al cărui nume variază de la o regiune la alta. 

renașteriidivinității. 
Umblatul cu Ursuleste întâlnit doar în Moldova, de Anul Nou. Ursul este întruchipat de un flăcău 

purtând pe cap și umeri blana unui animal, împodobită în dreptul urechilor cu ciucuri roșii. Masca este 
condusă de un „ursar”, însoțită de muzicanți și urmată, adesea, de un întreg alai de personaje (printre care 
se poate afla un copil în rolul „puiului de urs”). În răpăitul (zgomotul)tobelor sau pe melodia fluierului și 
ajutată de un ciomag(bățmare și gros), masca mormăie și imită pașii legănați și sacadați ai ursului, izbind 
puternic pământul cu tălpile. Semnificația este purificarea și fertilizarea solului în noul an. Există ipoteza 
că la originea acestui obicei s-ar afla un cult dacic. 

În prima zi a noului an, se merge cuPlugușorul și cu Sorcova, obiceiuri ce invocă prosperitatea și 
belșugul pentru gospodăria celui care primește colindătorii. 

În ajunul Anului Nou, în Moldova, cete de flăcăi și de bărbați de curând însurați pleacă cu Plugul. 
Străvechi obicei agrar(care se referă la agricultură –cultivarea pământului –ocupație străveche a 
românilor)derivat dintr-o practică primitivă, trecut printr-un rit de fertilitate,Plugușorula ajuns o urare 
obișnuită de recolte bogate în anul care abia începe. 
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IMPORTANȚA ACTIVITAȚILOR EDUCATIVE REALIZATE IN 

PARTENERIAT CU PARINȚII 
 

PROF. INV. PRIMAR: MIRELA DANA  
ȘCOALA GIMNAZIALA „DACIA” ORADEA 

 
 Educația în contextul provocărilor lumii contemporane poate fi privită ca un proces îndelungat, unde 

este nevoie atât de implicarea școlii, dar și a familiei, pentru a obține o dezvoltare completă educațională și 
personal, a elevilor. Așadar, școala trebuie să accepte importanța participării și colaborării părinților în 
educația copiilor și necesitatea unei relații cordiale între profesor și părinți, astfel încât profesorii să își 
poată îndeplini funcția eficient și complet. 

 Este cunoscut faptul că implicarea părinţilor și comunităţilor în viaţa școlii are multiple efecte 
pozitive, începând cu îmbunătăţirea semnificativă a rezultatelor învăţării și terminând cu creșterea gradului 
de activism social atât al elevilor și absolvenţilor de școli, cât și al cadrelor didactice și al părinţilor. 
Parteneriatele școlare umanizează învăţământul, îl apropie de necesităţile curente și de perspectivă ale 
elevului, în particular, și ale societăţii, în ansamblu, contribuie la creșterea coeziunii sociale și asigură 
valorificarea capabilităţilor fiecărui copil.  

 Parteneriatele școală – părinţi - comunitate asigură armonizarea ofertei educaţionale cu necesităţile 
beneficiarilor direcţi și indirecţi ai educaţiei, extinde învăţarea pe parcursul întregii vieţi, formează și 
dezvoltă competenţele sociale și civice, de conștiinţă și expresie culturală. Implicarea părinţilor și a 
comunităţilor este absolut necesară pentru a asigura calitatea educaţiei, calitate ce nu poate fi asigurată în 
lipsa unei incluziuni autentice. Părinţii și comunităţile, prin participarea lor directă în actul de guvernare a 
școlilor, trebuie să orienteze instituţiile de învăţământ spre crearea unor medii educaţionale incluzive, care 
să abordeze cultura, principiile și practicile școlare în așa mod încât să asigure existenţa condiţiilor de bază 
în care să poată participa și învăţa toţi copiii. 

 Odată cu afirmarea valorilor unei societăţi deschise, vocile părinţilor și comunităţilor devin tot mai 
puternice. În astfel de condiţii este foarte important ca aceste voci să fie auzite, propunerile înaintate de 
părinţi și de reprezentanţii comunităţilor să fie atent analizate, iar cele ce contribuie la îmbunătăţirea calităţii 
educaţiei să fie implementate în practica școlară cotidiană. Evident, barierele artificiale care uneori mai 
există între cadrele didactice, părinţi și comunităţi trebuie eliminate cât mai urgent, iar cadrul instituţional 
și cel normative - juridic trebuie modernizat în așa mod încât cooperarea acestor actori importanţi ai 
educaţiei să devină una firească, efectivă și eficientă. 

 Pentru ilustra cât mai eficient necesitatea abordării unei sinergii între școală și familie, între cadrele 
didactice și membrii familiei elevilor, trebuie să amintim provocările cu care s-a confruntat întreg sistemul 
educațional din România, în anul 2020, în urma contextului pandemiei COVID-19. Probabil acel moment, 
luna martie 2020, a reprezentat pentru sistemul românesc de educație, o primă etapă în dezvoltarea 
adevărată educației, dar și a factorilor direct implicați în actul educațional – elevi, cadre didactice, părinți.  

 Necesitatea schimbării abordării de predare - învățare a fost forțată, însă acum, după o perioadă 
îndelungată, în care s-au pus în practică diverse metode inovative de predare-învățare, adaptate pentru 
mediul on-line, atât cadrele didactice, cât și elevii și familiile lor, au dobândit cu măiestrie abilitățile 
necesare, competențele de bază pentru a putea continua învățarea, în funcție de noile provocările ale lumii 
contemporane. 

 Activitățile educative realizate în parteneriat cu părinții, în perioada pandemiei COVID-19, au fost 
printre elementele centrale care au stat la baza învățării și asimilării noțiunilor predate. Cadrele didactice s-
au mobilizat și au preluat inițiativa de a găsi cele mai eficiente resurse educaționale, concepte sau idei care 
să se plieze pe predarea on-line. Elevii și familiile lor au fost puși în situația de a îmbrățișa forțat învățarea 
în mediul on-line, însă putem spune că datorită dorinței de a învăța continuu și de a se perfecționa, acești 
beneficiari ai educației, elevii, au reușit să se dezvolte din punct de vedere al competențelor digitale. Familia 
a avut un rol foarte important în această dezvoltare a competențelor digitale a elevilor, deoarece datorită 
acesteia elevii au reușit să aibe acces la actul educațional și astfel să aibe posibilitatea să își dezvolte aceste 
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compentențe. Familia a susținut și susține în continuare educația, chiar dacă uneori și posibilitățile acesteia 
sunt limitate.  

 Așa cum am mai menționat mai sus, importanța activităților educative realizate în parteneriat cu 
părinții reprezintă un factor decisiv în evoluția și dezvoltarea armonioasă a elevilor, beneficiarii actului 
educațional.  

 Putem aminti câteva dintre activitățile educative care au marcat anul 2020 : 
- organizarea unor ateliere on-line, în care părinții doritori și-au prezentat meseriile și aportul sau 

importanța acestora asupra societății românești  
- organizarea unor proiecte - prezentări ale elevilor, cu tematică specifică de 1 Decembrie, unde 

familia a fost active implicată, atât în regizarea „momentului artistic” al elevului, cât și în îndrumarea 
acestuia în realizarea proiectului 

- organizarea unei activități de voluntariat, cu scop caritabil, în care familiile participante împreună 
cu cadrul didactic, au făcut donații către asociații care se ocupau cu oferirea ajutorului către copiii nevoiași 
din diverse centre din județul Bihor 

- organizarea unei activități educative tip „serbare” în mediul on-line, unde s-au putut implica și 
membrii familiei, în realizarea diverselor activități de joacă on-line, dirijate de către cadrul didactic. 

 Chiar dacă acest an nu a permis implicarea activă, „fizică” a familiei în cadrul activităților educative 
din mediul școlar, datorită restricțiilor ce vizează siguranța persoanelor, în cadrul contextului pandemiei 
Covid-19, familia s-a implicat așa cum a reușit, făcându-și simțită prezența, chiar dacă doar în mediul on-
line, astfel reprezentând un pilon important în procesul educativ. 

 Fiecare ocazie trebuie valorificată ca situaţie de învăţare pentru părinte/adult. Ea trebuie gândită, 
organizată cu atenţie de către cadrul didactic, cu un scop bine definit, astfel încât şi rezultatele să fie pe 
măsura aşteptărilor, în beneficiul copilului şi al şcolii. 

 Un real „parteneriat” între școală şi familie nu este cel înscris pe o coală de hârtie semnat de părinte 
şi director, ci reprezintă relaţia activă, de implicare şi de o parte şi de cealaltă, este bucuria şi tristeţea, este 
succesul şi eşecul, este zbaterea şi rezultatul din care beneficiarul este copilul. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliografie: 
1. Baran – Pescaru, A., 2004, „Parteneriat în educaţie: familie – şcoală – comunitate”, Bucureşti, 

Ed. Aramis Print; 
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 MAGIA SARBATORILOR DE IARNA! 

 TRADITII SI OBICEIURI 
 

 PROF. INV. PRESCOLAR DANCIU MAGDA NICOLETA 
 

Odata cu bucuria Sarbatorilor de iarna vine si luna cadourilor in care toti ne vom bucura de atentia celor din 

jur, de evenimente dedicate acestor Sarbatori si de multe, multe cadouri. 

Despre Craciun se spune ca este cea mai frumoasa sarbatoare a anului, indiferent de locul in care petreci. 

Poti alege sa-ti petreci Craciunul acasa alaturi de familie sau poate intr-o alta tara, alaturi de prieteni, pentru a 

descoperi traditiile si obiceiurile de acolo. 

Luna cadourilor incepe cu sarbatoarea Sfantului Nicolae. Se spune ca in noaptea de 5 spre 6 decembrie, Mos 

Nicolae pune in ghetute cadouri pentru copiii ce au fost cuminti de-a lungul anului. Pentru cei ce nu au ascultat de 

parinti si au facut numai boacane, Mos Nicolae are pregatita cate o nuielusa.  

Urmeaza apoi, spre sfarsitul lunii decembrie, Craciunul. Craciunul este atat o sarbatoare religioasa cat si o 

sarbatoare a copiiilor, o sarbatoare ce se confunda cu voia buna si cu caldura unui camin. 

Craciunul este ziua in care s-a nascut Iisus Hristos si este o sarbatoare aparte. In ajunul Craciunului exista 

obiceiul de a merge cu colindul. Colindele sunt cantece traditionale formate din urari de bine si belsug pentru toti cei 

ce le asculta. 

Pe langa colinde, inainte de Craciun este perioada impodobirii caselor, a bradului de Craciun si a pregatirilor 

mesei bogate.  

 Așadar, sărbătoarea Crăciunului este încărcată de numeroase obiceiuri și tradiții, care au scopul de a apropia 

oamenii în această perioadă plină de bucurie și căldură.  
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PARTENERIATUL CU PARINȚII – O NECESITATE  

 
PROF. INV. PRIMAR DANIELA ACRISTINEI 

SCOALA GIMNAZIALA NR. 3 PIATRA NEAMȚ 
 
,,Copilăria este o lume de miracole și de uimire a creaţiei scăldate de lumina,ieşind din întuneric, 

nespus de nouă si proaspătă uluitoare.” (Eugen Ionescu) 
 
 Activităţile extraşcolare au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferă cele mai eficiente modalităţi 

de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare, deoarece sunt factorii educativi cei mai apreciaţi 
şi mai accesibili sufletelor acestora. 

 Pentru un an şcolar plin de zâmbete, succes şi note mari sunt recomandate, pe lângă seriozitate şi 
spor la învăţat, activităţile recreative şi serbările şcolare. Ele contribuie la dezvoltarea personalităţii 
armonioase a copiilor, cultivă înclinaţiile şi aptitudinile acestora de la cea mai fragedă vârstă şi organizează 
raţional şi plăcut timpul liber. 

 În proiectarea scenariului unei serbări trebuie să se ia în calcul, pe lângă conţinuturi, care trebuie să 
fie apropiate experienţei de viaţă a copilului, să răspundă nevoilor sale de cunoaştere, de nou şi de frumos, 
înca două coordonate majore: mişcarea, atmosfera de veselie și destindere pe de o parte, şi atmosfera 
încărcată de emoţii, ce produce o anumită tensiune interioară fiecărui copil, pe de altă parte. 

 Serbările desfăşurate după anumite reguli, ce asigură îmbinarea armonioasă a părţilor într-un întreg, 
decorul neobişnuit, costumaţia copiilor, a educatoarei, ţinuta sărbătorească, accesoriile necesare, fondul 
muzical, semnalele sonore, jocul de lumini- reprezintă toate, elemente importante ce contribuie la costruirea 
unor valenţe estetice şi educative deosebite. 

Serbările şcolare contribuie la acumularea de cunoştinţe şi la lărgirea orizontului de cunoaştere a 
copiilor. Înţelegând şi memorând poezii, texte ale scenetelor sau cântece se dezvoltă memoria şi limbajul. 
Această formă de învăţare este condiţionată de dezvoltarea atenţiei. 

Materialul artistic folosit trebuie să aibă valoare educativă şi să cuprindă materiale accesibile 
particularităţilor individuale şi de vârstă ale copiilor. 

 Având un caracter atractiv, elevii participă, într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu însufleţire 
şi dăruire. Învăţarea versurilor şi interpretarea artistică sunt realizate de elevi cu bucuria şi plăcerea 
caracteristice unei preocupări pentru timpul liber. Este binecunoscut faptul că memorarea se realizează mai 
puternic atunci când fondul afectiv-pozitiv este mare şi contribuţia copilului la pregătirea şi organizarea 
unui spectacol artistic trebuie privită ca un scop în sine, de a oferi ceva spectatorilor: distracţie, înălţare 
sufletească, plăcere estetică, satisfacţie - toate acestea îmbogăţindu-le viaţa, făcând-o mai frumoasă, mai 
plină de sens. 

Este un succes extraordinar, o trăire minunată, când reuşeşte să trezească o emoţie în sufletul 
spectatorilor. 

 Elevii au nevoie de acţiuni care să le lărgească lumea lor spirituala, să le împlinească setea de 
cunoaştere, să le ofere prilejul de a se emoţiona puternic, de a fi în stare să iscodească singuri pentru a-şi 
forma convingeri durabile. 

Indiferent de tipul de personalitate, de nivelul de dezvoltare psihică, omul se raportează la frumos, la 
artă, într-un mod particular, prin procese funcţionale complexe. Exprimarea artistică activează resursele 
intelectuale, motivaţional-volitive şi afective ale individului, aducându-l, în anumite condiţii, într-o stare 
de armonie cu sinele şi cu lumea exterioară. Orice manifestare artistică, deci şi serbarea şcolară, se 
creionează răspunzând pe de o parte nevoilor de exprimare a celor direct implicaţi, pe de altă parte 
aşteptărilor publicului şi ţine cont de factori obiectivi precum timpul şi spaţiul de desfăşurare. Momentul 
prezentării unei serbări şcolare impune alegerea temei, astfel încât cei implicaţi în organizarea şi 
desfăşurarea acesteia sa se încadreze în limitele coordonatei temporale. 

 Într-o serbare şcolară pot fi valorificate toate achiziţiile dobândite de elevi de-a lungul unui semestru 
sau an şcolar, conferind evenimentului artistic un caracter educativ şi creator. 
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Orice serbare școlară este o sărbătoare, atât pentru copii cât și pentru educatorii lor și, nu în ultimul 
rând, pentru părinții copiilor. Pregătirea unei serbări este un excelent prilej de a pune în valoare imaginația 
și creativitatea fiecărui copil sau cadru didactic. 

 Serbările contribuie la stabilirea unei legături între cunoașterea artei și practicarea ei. Stimularea și 
educarea atenției și exersarea memoriei constituie obiective importante care se realizează prin intermediul 
serbării. Intervenția la momentul oportun, cu rolul pe care îl are de îndeplinit fiecare elev și susținută de 
raportul afectiv motivațional contribuie la sporirea atenției. Acest proiect educațional, adresat atât copiilor, 
cadrelor didactice, cât și părinților dar și comunității locale, se dorește a fi un portal spre sufletul fiecăruia, 
o șansă de a ne arăta frumusețea interioară, de a ne exprima pe noi înșine prin intermediul cunoașterii, 
bunătății, fanteziei și talentului copiilor și educatorilor care-i coordonează.  

 Întrucât una din valorile cele mai importante ale contemporaneităţii este creativitatea, dezvoltarea 
acesteia a devenit una din cerinţele fundamentale ale educaţiei. 

Serbarea şcolară reprezintă un eveniment mai mult sau mai puţin aşteptat, menit să evidenţieze într-
o formă estetică achiziţiile acumulate de copii pentru dezvoltarea creativităţii. În procesul de învăţare multe 
sunt momentele de satisfacţie şi bucurie pe care le trăiesc cei implicaţi, dar maxima încărcătură emoţională 
se dezvoltă în timpul serbărilor şcolare. Importanţa unor asemenea festivităţi este deosebită, pentru că ele 
lărgesc orizontul spiritual al elevilor şi contribuie la acumularea de noi cunoştinţe, îmbogăţesc şi 
remontează viaţa afectivă, stimulând sentimente nebănuite sau dezvoltând pe cele slab manifestate anterior; 
contribuie la dezvoltarea simţului de răspundere, prin dorinţa de reuşită, favorizează concentrarea atenţiei 
pe parcursul desfăşurării programului, prezenta spectatorilor (părinţi, bunici, cadre didactice), trezind în 
copil energia de a învinge timiditatea, stimulându-i independenţa de acţiune. 

 Astfel, lectura, dansul, muzica devin puternici vectori ai ale sensibilității, formării artistice a copiilor. 
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BUCURIA SĂRBĂTORII 

 
PROF. DANIELA IONESCU 

COLEGIUL NATIONAL "MIRCEA CEL BATRAN" 
RM. VALCEA 

 
 Bucuria sărbătorilor românești ne încântă sufletul și ne împlinește viața. 
 Cu ocazia lor, fiecare dintre noi ne retrăim propria copilărie și ne desfășurăm gândurile în credinţa 

creştinească. 
 Folclorul nostru este bogat și obiceiurile calendaristice se desfășoară în funcție de munca oamenilor 

în natură. 
 Poporul român și-a respectat tradițiile de-a lungul timpului. 
 Sărbătorile iernii sunt cele mai spectaculoase din tradiţia românilor si prefigurează clipele în care 

totul va reveni la viaţă. Noaptea din Ajunul Sf.Andrei este destinată unor obiceiuri, poate precreştine, care 
să asigure protecţie oamenilor, animalelor şi gospodăriilor. Ţăranii români le-au pus sub oblăduirea acestui 
sfânt, tocmai pentru ca ele trebuie garantate de autoritatea şi puterea sa. 

 Românii îşi sărbătoresc patronul spiritual, pe Sfântul Andrei, la 30 noiembrie. Este foarte important 
faptul că 1 Decembrie, momentul unirii provinciilor româneşti, se sărbătorește a doua zi. Iată acum că, cele 
două componente, spiritualul şi istoria, se alătură pentru a fi comemorate în momentul în care postul 
premergător sărbătorii Nașterii Domnului Hristos împletește jertfa cu bucuria. 

 Un loc aparte în viața folclorică a poporului nostru o au obiceiurile tradiționale legate de sărbătorile 
de Crăciun și Anul Nou. Colindele, plugușorul, steaua, sorcova sunt prilejuri de manifestare a bucuriei, 
recunoştinţei, a credinţei,momente de purificare spirituală şi de apropiere între oamenii de toate vârstele . 

 Copiii însufleţesc aceste sărbători, fiind însoţiţi şi de adulții care își retrăiesc vârsta neuitată a 
colindatului şi rostirii pluguşorului. Cei mici trăiesc din plin şi sincer sentimentul religios exprimat în 
tradițiile care ne reprezintă. 

 Școala reactualizează aceste tradiții, le aprofundează și îi determină pe elevi să le îndrăgească. 
 Sărbătoarea Nașterii Domnului Hristos este precedată de colindele care Îl aduc pe Hristos în ieslea 

inimii tuturor care vor să-L primească. 
 Copiii trebuie să știe că obiceiul cântării colindelor s-a conturat pornind de la cei care au fost primii 

care au cântat, vestind Nașterea pruncului Sfânt: îngerii. 
 Cuvântul ,,colindă” derivă din latinescul ,,calendae’’. Este vorba de ,,Calendele lui Ianuarie”, care 

echivalau cu sărbătoarea Anului Nou. Pentru copii, colindatul trebuie să fie un prilej de întărire a credinţei, 
de purificare pe plan sufletesc, de conştientizare a faptului că un bun creştin trebuie să fie onest, bun cu 
aproapele, să-şi respecte părinţii şi bunicii, să nu fie răzbunător. E adevărat, în mersul la colindat, copiii 
sunt mesagerii sentimentului de purificare, de incantaţie sufletească şi mai puţin a ideilor din dogma 
crestină, pe care nu o înţeleg încă. În acest sens educatorii trebuie să selecteze colinde scurte, cu versuri 
fluente şi, dacă se poate, fără forme arhaice, care îngreunează pronunţia şi necesită explicaţii pe îndelete. 

 Ȋn perimetrul școlii online, colindele nu s-au lăsat așteptate. Copiii noștri au cântat și în această 
modalitate de desfășurare a orelor. O experiență minunată pentru ei și pentru profesor: o certitudine că 
Nașterea Domnului nostru Iisus Hristos se sărbătorește în sufletul nostru, al tuturor! 
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SIMPOZION NAȚIONAL:  

"MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNA! TRADIȚII ȘI OBICEIURI" 
IMPORTANȚA ACTIVITAȚILOR EDUCATIVE IN PARTENERIAT CU 

PARINȚII 
 

PROF. LRO, MIHAI DANIELA,  
ŞCOALA GIMNAZIALA NR 2 – PERIS, ILFOV 

 
A educa împreună – care este locul parinţilor? 
Colaborarea personalului didactic şi a părinţilor reprezintă o parte importantă a educaţiei nonformale. 

La nivel internaţional se subliniază rolul semnificativ al acesteia, menţionându-se faptul că toate cadrele 
didactice vor colabora cu toate persoanele şi instituţiile implicate în domeniul educaţiei dintre acestea 
făcând parte, în mod special, la nivelul educaţiei nonformale, familiile copiilor şi tinerilor. Școala îl învață 
pe copil să se situeze printre semeni, să se obișnuiască cu anumite cerințe și realități sociale. Dar educația 
în familie constituie prima școală a copilului, partea cea mai importantă a pregătirii lui pentru viața socială 
și productivă. 

Activităţile extraşcolare nu sunt incluse în mod formal în cadrul programelor şcolare. Termenul 
extraşcolar este o combinaţie între prefixul extra care înseamnă dincolo de şi cuvântul de bază şcoală. 
Activităţile extraşcolare sunt privite, astfel, drept activităţi care ies în afara obiectivelor zilnice ale şcolii. 
Participarea la astfel de activităţi presupune să depăşeşti cerinţele şcolii, să mergi dincolo de ele, implică 
angajare şi iniţiativă. Facultative, ele sunt totuşi legate de procesul de învăţământ, fiind în oferta şcolilor 
pentru a promova şi dezvolta talentele, cunoştinţele şi competenţele elevilor. Regrupând diverse activităţi 
(sportive, artistice, sociale, culturale...) şi având efecte benefice asupra elevilor, activităţile extraşcolare 
sunt un element important al vieţii şcolare. 

Beneficiile pe care le poate aduce o activitate extraşcolară unui elev privesc formarea sa, socializarea, 
valorizarea, descoperirea unor noi zone de interes şi mai ales întipărirea unor valori precum perseverenţa şi 
simţul responsabilităţii. Pentru a fi benefică o astfel de activitate este important ca elevul să aleagă ce-i 
place. Aici părinţii îl pot ajuta să hotărască, să îşi clarifice preferinţele prin discuţii. Un părinte îşi cunoaşte 
copilul şi are o idee despre activităţile care îl pot interesa. Dacă elevul nu ştie ce vrea să facă, părinţii nu ar 
trebui să ezite să îi pună întrebări pentru a afla ce activităţi i-ar putea trezi interesul. 

Relaţiile dintre părinţi şi şcoală nu au încetat să fie un subiect de discuţie pentru toţi actorii 
educaţionali. Din punct de vedere istoric, şcoala şi familia sunt două teritorii cu graniţe bine marcate între 
instruire, învăţare şi educaţie. De-a lungul anilor, s-a trecut de la o şcoală “sanctuar al cunoaşterii” la o 
şcoală “deschisă către societate” pentru că părinţii rămân totuşi cel mai important partener în educaţia unui 
copil iar şcoala poate profita capitalizând sprijinul acestora. O astfel de relaţie necesită foarte multă muncă 
atât din partea cadrelor didactice cât şi din partea părinţilor. Deşi succesul nu se obţine uşor, rezultatele, 
recompensele sunt prea mari pentru ca şcoala să nu încerce. Obiectivul comun rămâne dezvoltarea 
armonioasă a copilului, a elevului. Accentul cade pe necesitatea menţinerii unităţii de cerinţe în educaţia 
copilului. 

 Adesea şcolile nu implică părinţii pentru că nu cred că pot. Profesorii cred că părinţii nu vor să fie 
implicaţi când, de fapt, familiile nu ştiu cum să se implice. În ceea ce-i priveşte, părinţii ezită adesea să se 
implice în activităţile şcolii pentru că nu au suficient timp. Dar cea mai mare problemă ramâne deconectarea 
dintre şcoală şi familie. Însă, în ciuda barierelor de comunicare, atât şcoala cât şi părinţii îşi doresc să 
îmbunătăţească această relaţie, cel puţin pentru binele elevilor. 

În general, părinţii sau tutorii legali sunt primii şi principalele persoane de referinţă ale copiilor şi au 
o influenţă care nu trebuie subestimată asupra procesului de dezvoltare şi de educaţie al acestora. O 
colaborare reuşită între părinţi şi personalul didactic se caracterizează printr-o încredere mutuală, schimburi 
regulate de informaţii şi acţiuni comune. Este susţinută în acest fel educaţia individuală, axată pe nevoile şi 
resursele copiilor. Idealul unui parteneriat colaborativ nu trebuie în acelaşi timp să mascheze inegalităţile, 
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diferenţele de putere, multiplele reprezentări educative existente, nici valorile şi diferitele abordări ale 
cooperării. 

O comunicare eficientă cere un schimb de informaţii în ambele direcţii. În timp ce marea majoritate 
a şcolilor dezvoltă structuri eficiente pentru a transmite informaţii precum buletine informative, web sites, 
articole în massmedia, mult mai puţine reuşesc să dezvolte astfel de mecanisme şi pentru obţinerea unui 
feedback real din partea părinţilor. 

Activităţile extraşcolare pot fi soluţia. Aceste pot avea o importanță neaşteptat de mare în rândul 
părinţilor care pot încerca relaţii noi cu copiii lor, fapt ce îi poate determina, în acelaşi timp, să-şi schimbe 
radical, în mod pozitiv, atitudinea faţă de şcoală. 
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 TRADIȚII ȘI OBICEIURI DE IARNA 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR DAVID ALINA NATALIA 
PROF. ÎNV. PRIMAR MIHU IONELA MARIA 

ȘCOALA GIMNAZIALA ,,DAVID PRODAN” SALIȘTEA,  
JUDEȚUL ALBA 

 
,,Colinde, colinde, 

E vremea colindelor! 
Căci gheața se-ntinde 
Asemeni oglinzilor. 

Și tremură brazii 
Mișcând rămurelele, 
Căci noaptea de azi-i 
Când scânteie stelele. 

 
Se bucură copiii, 
Copiii și fetele! 

De dragul Mariei 
Își piaptănă pletele. 
De dragul Marei, 

Și al Mântuitorului 
Lucește pe ceruri 

O stea călătorului!” 
Mihai Eminescu 

 
 Sărbătorile de iarnă sunt cel mai bun prilej de a se depăna amintiri și de a petrece împreună cu familia 

momente de neuitat. Deoarece în acest an suntem nevoiți să stăm mai mult acasă, să fim mai responsabili 
din cauza pandemiei, am decis împreună cu elevii noștri să realizăm mai multe interviuri cu bunicii și 
stăbunicii despre cum petreceau ei sărbătorile de iarnă. A fost o temă interesantă și plăcută pentru copii, 
deoarece au avut posibilitatea să cunoască un fragment din viața bunicilor, din copilăria lor mult diferită de 
a noastră.  

 Interviul a fost structurat după următorul model: 
1. Numele și prenumele, vă rog: R. D.  
2. În ce localitate ați coplărit? 
,,Am copilărit în localitatea Bocșa, comuna Măciuca, județul Vâlcea.”  
3. Ați avut o familie numeroasă? 
,, Da, am fost o familie numeroasă. Eu mai am trei frați.” 
4. Cum vă pregăteați pentru sărbătoarea Nașterii Domnului, Crăciunul? 
,,Făceam curățenie prin casă și prin curte, țineam postul și plecam cu colinda pe ulițele satului.” 
5. Aveați brad să îl împodobiți? Ce podoabe puneați în el? 
,,Noi aveam brad, dar unii copii mai sărăcuți nu aveau și atunci împodobeau un pom din curte. 

Puneam în el mere, nuci și vată ca să pară că ninge pe el.” 
6. Mergeați cu colinda?  
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,,Mergeam cu colinda și cel mai des cântam ,,Trei păstori se întâlniră”. De la cele mai multe familii 
primeam mere, nuci, colaci, covrigi, dar cel mai mult ne bucuram când primeam și bani.” 

7. Ce fel de mâncăruri se pregăteau?  
,,Îi ajutam pe părinți la tăiatul porcului cu câteva zile înainte de Crăciun, apoi făceam sarmale, 

friptură, cozonaci, prăjituri.” 
8. Care este cea mai frumoasă amintire din perioada copilăriei? 
,,Am mai multe amintiri frumoase, chiar dacă era o viață mai simplă decât acum. Cel mai mult îmi 

plăcea că-l așteptam pe tata să vină acasă de la lucru, ne așezam la masă lângă brad, savuram mâncarea 
gătită cu drag și deschideam cadourile pe care le primeam. Așteptam cu nerăbdare toate sărbătorile, 
deoarece petreceam clipe minunate cu familia.” 
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IARNĂ DRAGĂ, BINE AI VENIT! – SCENETA DE IARNA 

  
PROF. INV. PRIMAR, DECEAN LIVIA 

LICEUL TEHNOLOGIC JIDVEI 
 

 
 

1.Iarna a sosit 
Noi ne-am pregătit 

Muncind cu mult spor 
Ca să adunăm 

Să vă prezentăm 
Poezii şi cântecele 

Să vă bucuraţi de ele. 
 

2. Fiindcă azi e sărbătoare 
Şi cu toţii aţi venit, 

Noi vă facem o urare 
Şi vă spunem ,,Bun sosit!’’ 
Dragi părinţi, fraţi, surioare 
Veniţi toţi, cu mic, cu mare! 

Azi e zi de sărbătoare, 
Clasa noastră dă serbare. 

 
3. Bine-aţi venit la noi, aici! 

Bine-aţi venit, părinţi, bunici! 
Programul nostru să vă fie 
Prilej de bucurii şi veselie. 

Dragi invitaţi, vă rog să ascultaţi, 
Apoi, firesc, să şi aplaudaţi. 

 
4. Am venit la voi acum, 

O poveste să vă spun, 
Despre-un împărat ce are 

Patru fete bălăioare. 
Pe rând le trimite-n lume 
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Să le ştie orişicine: 
 

 
 
 

5. Una-i blândă, zâmbitoare, 
Şi –are - n păr raze de soare, 

Pământul înveseleşte, 
La viaţă totul trezeşte. Cine e? 

 
6. Şi-apoi sora ei mai mare 

Aduce cu ea dogoare, 
Soarele caieru-şi toarce, 

Spicul grâului se coace. Cine e? 
 

7. Vine-apoi cealaltă fată, 
Toţi ştiu cât e de bogată, 
Strânge roade din ogoare, 

Pune porumb în hambare. Cine e? 
 

8. Şi-apoi după ele, alta, 
Cine credeţi că-i a patra? 

,,Are steluţe pe frunte 
Şi aduce geruri crunte; 
Animalele se-ascund 
Nici ţipenie pe drum; 

Soarele apare rar, 
Stelele sunt ca de jar. 

 
9. Dar are şi bucurii 

Pentru voi, iubiţi copii : 
Fulgişori albi de zăpadă 

Şi o sanie-n ogradă; 
Patinoare, derdeluş, 
Pe cărări alunecuş. 

V-aţi dat seama, va să zică, 
Cine e a patra fiică?? 
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TOŢI : Iarna! Iarna! Iarna! 
 

10. Iarna, cu papuci de gheaţă 
Şi cu tâmplele cărunte, 
S-a pornit de dimineaţă 

Lunecând din vârf de munte. 
 

11. Cu alai de-mpărăteasă, 
Pe drum de mărgăritar, 
Se prezintă viforoasă 

Rupând foi din calendar. 
 

12. Cum soseşte ne şi pune 
Flori de chiciură pe ramuri 

Şi începe să adune 
Mici năsucuri pe la geamuri 

 
13. Vai! Ce frig este afară 

Mâinile nu le mai simt 
Şi zăpada dă năvală, 

Totul e alb pe pământ! 
 

14. Uite că şi eu mă întreb : 
Soarele unde se ascunde? 

Şi nu pot să înţeleg : 
Pod de gheaţă cine întinde? 

 
15. Eu tot stau şi mă frământ 
Şi nu-mi dă pace un gând : 

,, Zăpada de unde vine 
Peste case şi grădini? 

Vântul cum de se porneşte, 
De fereastra zăngăneşte? 

Cum de-ngheaţă apa-n lac?” 
Şi nu pot să-i dau de cap. 

 
Se aud bătăi în uşă. Intră Iarna. 

 
16. IARNA: 

Chiar aşa de urâcioasă 
Par a fi şi nemiloasă? 

Doar vă trimit să colindaţi 
Cu săniuţa să vă daţi 
Aduc oamenii de nea 

În hăinuţe moi de catifea. 
Bun găsit, dragi copii, 

Vedeţi? V-aduc numai bucurii! 
 

17. Iubită Iarnă, sărut mâna! 
Bine-ai venit la noi în ţară! 

Toată săptămâna te-am aşteptat 
Seară de seară. 
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Am numărat trenurile-n gări 
Şi avioanele de peste casă, 

Dar tu te-ai rătăcit pe-ascunse cărări. 
Eh, bine c-ai ajuns sănătoasă! 

 
18. IARNA: 

Iarna sunt şi am venit 
Cu steluţe-n frunte, 
Zăpadă am presărat 

Sus în vârf de munte. 
Florile le-am învelit 

Cu-albă plăpumioară; 
Gerul rece a sosit 
Ce plăcut e-afară! 

 

 
 
 
 

19. Iarna cea geroasă 
A sosit acum, 

Bulgări de zăpadă 
Îşi fac loc pe drum. 

 
20. Veselia-i mare 

Pentru noi, cei mici, 
C-alergăm pe stradă 

Ca nişte voinici. 
21. Iarnă mult frumoasă, 

La noi să mai vii, 
Căci tu-ntotdeauna 
Ne-aduci bucurii! 
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22. IARNA: 

Eu sunt zâna de zăpadă 
Pun steluţe în ogradă 
Şi vă dăruiesc, copii, 
Multe, multe, bucurii. 

Singură însă nu am venit 
Fiicele mi le-am poftit. 

Am trei fete 
Mândre şi cochete. 
Iată, prima este ea, 

Decembrie, luna a douăsprezecea. 
Urmată de ianuarie 

Iar cea de-a treia, februarie. 
 

23. DECEMBRIE: 
Părul mi-e alb 
Şalul mi-e alb 

Vin cu pâslari de zăpadă-n picioare 
Mă cheamă Decembrie cea mare. 

Întreb ogoarele. 
- V-aţi pregătit de îngheţ? 

Gata cu soarele 
S-au răcit razele lui fierbinţi 

Şi surâde printre dinţi. 
 

24. IANUARIE: 
Eu sunt luna viforoasă 
Şi trimit copiii-n casă 

Când scot soarele cu dinţi 
Ca să stea lângă părinţi. 

 
25. FEBRUARIE: 

Eu sunt luna, meşter faur 
Când scot soarele de aur 

Printre nouri pe furiş 
Vin copii la săniuş. 
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26. Norii cu căciuli pe frunţi 
Au adus iarna din munţi, 
Ea coboară de pe creste 
Frumoasă ca o poveste. 

 
27. Mai întâi a pus pe stradă 

Un covor alb de zăpadă 
Dalbe flori a prins în ramuri, 
A pictat steluţe-n geamuri. 

Şi podoabe şi-a întins 
Peste ţara mea de vis. 

 
 

28. A-nceput cerul să cearnă 
Puful moale de zăpadă 
Şi s-a aşternut frumos 

Peste tot, aicea, jos 
 

29. Şi pe pomi i-a îmbrăcat, 
Coroană le-a pus pe cap, 

Câmpul tot s-a învelit 
Cu o pătură de-argint. 

 
30. Peste tot e numai nea, 

Copii se joacă cu ea, 
Fac un om alb de zăpadă, 
Îi pun nas, dar fără barbă 

 
31. Şi-apoi se uită la el 
Să vadă de-i frumuşel, 

Suflă-n mâini, joc din picioare, 
Nu se duc, zăpada-i mare. 

32. Nasu-i un ardei, 
Ochii-s de cărbune, 

498



Mătura sub braţ 
Îi stă de minune. 

 
33. I-am pus oala-n cap, 

În loc de pălărie, 
Cât va sta în ger, 

Frig n-o să-i mai fie. 
 

34. OMUL DE ZĂPADĂ 
Eu sunt omul de omăt, 

Singur nu mai vreau să fiu. 
N-am cu cine să mă joc 
Şi pe alţi copii, nu-i ştiu. 

 
Ce frumos v-aţi îmbrăcat! 
E cumva vreo sărbătoare? 
Mult mă bucur c-am aflat! 
Poate că-mi veţi da şi mie 

Un fular şi-o pălărie; 
Fiindcă, astea sunt cam vechi, 

Suflă vântul prin urechi... 
Şi, d-aceea am răcit. 

Vorbesc gros şi răguşit. 
 
 

35. Nu te vom lăsa în stradă 
Singurel şi părăsit 

Hai cu noi, la noapte-i frig, 
O să stai la căldurică 

Şi-o să bei ceai cu covrig 
 

36. OMUL DE ZĂPADĂ 
– Dragii mei, cât mi-e de greu! 
Rostul meu, de-acum pe lume 

E să stau aici mereu. 
Mi-ar plăcea, de bună seamă, 

Şi cu drag v-aş însoţi, 
Însă tare mi-este teamă 

Că de drag… eu m-aş topi! 
 

37. IARNA 
Iarna sunt şi mi-am desprins, 

Mândra mea cunună, 
Mii de fluturi rând pe rând 

Zboară, se adună, 
Legănându-se vrăjiţi 
Fulgii-uşor se joacă 

Printre pomii adormiţi 
Albi de promoroacă. 

Zi şi noapte, duşi de vânt 
Stele căzătoare 

Ţes bătrânului pământ 
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Strai de sărbătoare! 
 

DANS: Dansul fulgilor de nea 
 

Toţii copiii strigă în cor: “Iarnă dragă, bine ai venit!” 
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IMPORTANȚA ACTIVITAȚILOR EDUCATIVE  

IN PARTENERIAT CU PARINȚII  
 

PROF. INV. PRIMAR DELIESCU MARIA 
ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 2 BARCEA 

CLASA A III-A 
 
 În fiecare an realizez un program de activități educative, având un parteneriat strâns cu părinţii 

elevilor pe care îi îndrum. Motivul realizării acestui parteneriat este necesitatea menţinerii unităţii de cerinţe 
în educaţia copilului, necesitatea realizării unei legături reale între şcoală şi familie ca parteneri egali în 
educaţia copilului. Scopul acestui parteneriat este implicarea şi participarea reală a părinţilor în activităţile 
la clasă şi la cele extracurriculare.Ca obiective majore ale acestui parteneriat aş aminti: formarea părinţilor 
în spiritul ideii de parteneri egali în educaţia copiilor; convingerea părinţilor pentru a investi în dezvoltarea 
personală a copilului şi a grupului în ansamblu; implicarea părintilor în atragerea de resurse necesare unei 
bune desfăşurări a actului educaţional; crearea unui mediu educativ pozitiv, favorabil, adecvat pentru o 
stimulare continuuă a învătarii spontane a copilului; achizitionarea de către părinţi a unor informaţii şi 
cunoştiinţe pe care să le folosească în educarea propriilor copii; implicarea părinţilor în organizarea serbării 
de Crăciun, de sfârşit de an şcolar, organizării de excursii şcolare. 

 O activitate foarte plăcută de elevi a fost ORA DE FAIRPLY, în care fiecare a pregătit și un 
joc distractiv. 

1. DETECTIVUL 
Caută în brad 10 obiecte!  
 Timp: 5 minute 
1.  Ceva roșu 
2.  Ceva pufos 
3.  Ceva lucios 
4.  Ceva parfumat 
5.  Ceva preferat 
6.  Ceva ușor 
7.  Ceva rotund 
8.  Ceva zgomotos 
9.  Ceva de jucat 
10.  Ceva dulce 
 
 
2. DOAMNA SPUNE......TU FĂ PE DOS! 
 
• Nu suna din clopoțel! 
• Nu cânta un colind! 
• Spune o poezie cu gura închisă! 
• Nu dansa capra! 
• Plângi! 
• Nu îmbrățișa pe nimeni! 
• Nu spune o urare de Crăciun! 
• Nu cânta plugușorul!  
• Nu face o fotografie cu bradul! 
• Nu desena un îngeraș! 
• Nu ne arăta un glob preferat! 
• Nu te îmbrăca în Moș Crăciun! 
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 MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ! TRADIȚII ŞI OBICEIURI 

 
 PROFESOR DIACONESCU LOREDANA ELENA 

 
 Crăciunul a fost stabilit ca sărbătoare oficială în anul 325 de primul împărat roman creştin, Constantin 

cel Mare, fixându-se atunci ziua de 25 decembrie. 
 În anul 354, Liberius, episcopul Romei, a reconfirmat oficial aceeaşi dată pentru sărbătoarea Naşterii 

Domnului nostru İisus Hristos. La romani a fost reglementată sărbătoarea acestui mare eveniment abia în 
secolul al IV-lea, deoarece sfârşitul lunii decembrie coincidea cu serbările date în cinstea zeului Saturn, 
numite saturnalii, acestea fiind o formă de venerare a Soarelui, adică a luminii ce biruia întunericul. Unii 
episcopi au propus ca Naşterea Domnului să se sărbătorească în perioada 17-24 decembrie. 

 Datorită diferențelor calendaristice, o bună parte dintre ortodocşi au serbat multă vreme Crăciunul în 
luna ianuarie, ruşii şi sârbii păstrând şi astăzi acest obicei. 

 Personajul celebru al acestei sărbători este Moş Crăciun. În satele de pe Valea Mureşului, Crăciunul 
este încă legat de anumite credințe populare care se păstrează şi în prezent, iar obiceiul de a oferi daruri îşi 
are originile într-o legendă pe care numai bătrânii o mai cunosc. 

 În satul Harpia, oamenii cred că dacă primul care intră în casă de Crăciun este un bărbat este un semn 
de bunăstare şi sănătate pentru anul următor. Pentru a atrage binele în casele lor, oamenii țin masa întinsă 
toată noaptea. 

 Colindatul este unul dintre obiceiurile de Crăciun care se păstrează cel mai bine în toate satele 
româneşti. Pe lângă mesajul mistic, multe obiceiuri practicate în această zi sunt legate de cultul fertilității 
şi atragerea binelui asupra gospodăriilor. În unele sate se păstrează şi un alt obicei: cel mai în vârstă membru 
al familiei trebuie să arunce în fața colindătorilor boabe de grâu şi de porumb. Bătrânii spun că dacă boabele 
peste care au trecut colindătorii vor fi date găinilor, acestea vor fi spornice la ouat. Ei cred, de asemenea, 
că vor avea o recoltă foarte bună în următorul an dacă vor amesteca sămânța pe care o vor pune în brazdă 
cu boabele folosite în ajun la primirea colindătorilor. 

 O altă poveste mai puțin cunoscută legată de Crăciun este faptul că în secolul al VII-lea călugării 
foloseau forma triunghiulară a bradului pentru a descrie Sfânta Treime. În secolul al XII-lea, oamenii 
obişnuiau să atârne brazii de Crăciun în tavan, cu vârful în jos, ca simbol al creştinătății. În jurul anului 
1500, oamenii au început să vadă în bradul de Crăciun un simbol al copacului din Paradis şi au atârnat în 
el mere roşii. În secolul al XVI-lea, familiile creştine au început să decoreze brazii cu hârtie colorată, fructe 
şi dulciuri. 

 Ideea de spiriduşi de Crăciun vine din credința străveche că gnomii păzeau casa omului de spiritele 
rele. Spiriduşii au fost iubiți şi urâți, pentru că, deşi uneori se purtau cu bunăvoință; puteau foarte uşor să 
se transforme în ființe răutăcioase şi nesuferite, atunci când nu erau tratați cum se cuvine. Percepția cea mai 
răspândită era că ei se purtau precum persoana cu care aveau de a face, fiind fie răutăcioşi, fie drăguți. Abia 
în secolul al XIX-lea spiriduşii au devenit prieteni ai lui Moş Crăciun. 

 Sărbătoarea Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos este sărbătoarea iubirii milostive a lui Dumnezeu 
pentru oameni. Fiul lui Dumnezeu Cel veşnic S-a pogorât din ceruri, S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din 
Maria Fecioara şi S-a făcut om, pentru a dărui oamenilor păcătoşi şi muritori iertarea păcatelor şi viața 
veşnică. Pe cât a coborât el la noi, pe atât ne-a deschis nouă drum ca să ne înălțăm spre El. 

 Crăciunul este sărbătoarea care împlineşte năzuințele, aşteptările şi credințele tuturor. 
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IMPORTANȚA ACTIVITAȚILOR EDUCATIVE IN PARTENERIAT CU 
PARINȚII LA CLASA A V-A 

 
PROFESOR DIACONESCU MIRELA-AURELIA 

ȘCOALA GIMNAZIALA ”SPIRU HARET”, DOROHOI, JUD. BOTOȘANI 
 
Literatura de specialitate menționează că parteneriatul reprezintă ”modalitatea, formală sau 

informală, prin care două sau mai multe părţi decid să acţioneze împreună pentru atingerea unui scop 
comun.” Analizând semnificația cuvântului ”parteneriat”, Dicționarul Explicativ al Limbii Române, îl 
definește ca ” asocierea a doi sau mai mulți parteneri” iar domeniile sunt diverse, în cazul de față cel 
educațional primează. 

 Trecerea de la ciclul primar la cel gimnazial reprezintă un punct de reper important pentru elevi dar 
și pentru părinții acestora. Avalanșa de schimbări se abate asupra copiilor dar și a părinților. Dacă în clasele 
mici copilul petrecea majoritatea timpului de la școală cu un singur cadru didactic, profesorul învățământ 
primar/învățătorul, doar la 2 - 3 discipline luau contact cu alte cadre didactice, acum apar 10 - 12 discipline, 
unele noi, fiecare cu un alt cadru didactic. De multe ori este mai greu pentru părinți a se acomoda cu această 
nouă situație decât pentru elevi, care sunt, de cele mai multe ori plăcut impresionați de aceste noutăți, de 
varietate disciplinelor, de informațțile pe care le află, de organizarea programului, a activităților desfășurate. 

 Accest tip de parteneriat, care implică părinții în activități extrașcolare le oferă posibilitatea de a 
cunoaște mai bine dirigintele clasei interacționând în mod direct cu acesta și colaborând în organizarea unor 
astfel de activități. Dintre avantajele acestui tip de parteneriat amintim: implementarea ideii că părinții sunt 
parteneri egali în educaţia copiilor, convingerea părinţilor pentru a investi în dezvoltarea personală a 
copilului şi a grupului clasă, implicarea părintilor în atragerea resurselor necesare pentru buna desfăşurare 
a activităților, creearea unui mediu educativ pozitiv, favorabil pentru construirea personalității copilului. În 
acest mod părinților li se pun la dispoziție informaţii şi cunoştiinţe pe care să le folosească în educarea 
propriilor copii, mai ales pe parcursul ciclului gimnazial. 

 În ceea ce privește activitățile extrașcolare și extracurriculare acestea se defășoară în majoritatea 
cazurilor în afara programului școlar, în afara școlii, cu participarea elevilor dintr-o clasă sau din mai muote 
clase, școli, în general având rol complementar activităților de predare învățare. Copii au posibilitatea să 
arate că pot fi performanți și în alte domenii, să – și valorifice talentul și abilitățile în alte domenii decât 
cele din programa școlară. Aceste activități le permit să între în legătură cu alți elevi, lucru important pentru 
dezvoltarea capitalului social al copiilor, pentru dezvoltarea stimei de sine și creșterea sentimentului de 
împlinire. 

 Există o gamă variată de organizare a acestor activități: întâlniri pentru marcarea unor evenimente – 
început sau sfârșit de an școlar, zile de naștere, înaugurarea unor obiective, excursii, ateliere de lucru, 
organizare de expoziții, dezbateri, indiferent de forma de organizare. Toate aceste contribuie la întărirea 
colaborării dintre părinți și reprezentanții școlii dar și modelarea unei personalități a copilului adecvată 
perioadei actuale. Activitățile extrașcolare mai contribuie la dezvoltarea gândirii critice și stimulează 
implicarea generației tinere în actul decizional, realizându-se astfel o bună corelație între componenta 
cognitivă și cea comportamentală. 

 Având în vedere că scopul activităților extrașcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, 
cultivarea interesului pentru acțiuni socio-culturale, facilitarea integrării în mediul școlar, valorificarea 
talentelor personale și corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale este clar că implicarea părinților în 
aceste activități este un element indispensabil în organizarea și desfășurarea procesului de formare a 
tinerilor. 

 
Bibliografie: 
*Ionescu M.; Chiş V., Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activităţile de instruire şi 

autoinstruire, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001. 
*Moisin, Anton, Părinți și copii, Editura didactică și pedagogică, București, 1995. 
*Ţîru C. Maria, Pedagogia activităţilor extracurriculare – Suport de curs, Cluj-Napoca 2007 
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MAGIA SĂRBATORILOR DE IARNĂ IN MEDIUL ONLINE 

 
PROFESOR. DICKEMANN IONIȚA GEORGETA 

PROFESOR MANEA DANIELA 
CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVA NR.1,  

MUNICIPIUL PLOIEȘTI  
 
 În condițiile actuale ,condiții de pandemie ,activitatea noastră cotidiană a suferit o modificare 

generală a vieții de zi cu zi.Astfel ca și activitatea școlară s-a mutat în mediul online .Am încercat pe cat 
este posibil ca activitatea noastră să nu sufere modificări importante și să nu ne afecteze bucuria întâlnirilor 
noastre în cadrul activităților extrașcolare. În cadrul acestor activități enumerămși întâlnirile specifice 
magiei sărbătorilor de iarna ,sărbători dedicate Crăciunului. Atmosfera de Craciun ne aduce bucurie și ne 
amintește cu precădere de anii copilariei, de emoția așteptării împodobirii bradului, de clipa la care visăm 
să-l întâlnim pe Moș Crăciun. Dincolo de faptul că este una dintre cele mai importante sărbători creștine, 
Crăciunul e așteptat cu mare entuziasm de toată lumea, indiferent de vârstă. Sigur ne gândim cu drag la 
cadourile lui Moș Crăciun, la colinde, la mirosul de brad, la vâscul din pragul ușii. Experiențele personale 
au încarcat astfel de clipe magice cu semnificații proprii. Tradițiile legate de Crăciun aduc simboluri 
naturale vechi de sute de ani. Crăciunul e magie, e acea căutare a copilului din noi. E bunătate, e dăruire. 
Bradul de Craciun-Bradul detine un rolul principal în această perioadă. Împodobitul acestuia este cel mai 
îndragit obicei de sărbatori, datorită simbolurilor care i se asociaza: iubire (pentru ca este împodobit de 
intreaga familie), bucurie și fericire (pentru că sub el sunt puse cadourile), magie (se spune că Moș Crăciun 
nu vine în casele unde nu e brad), viață, trăinicie și sănătate (pentru că este mereu verde, chiar și când afară 
e zapadă). Bradul a devenit centrul Sărbătorilor de iarnă! Șosete tricotate, crenguțe de brad și de vâsc, 
globulețe, fundițe, ghirlande colorate, oameni de zapadă, steluțe și fulgi, toate ne ajută să intrăm în 
atmosfera de sărbătoare.Mulți brazi de Crăciun au o steluță în vârf. Se spune că stelele ne conduc spre locuri 
speciale, iar pe vremuri multe dintre constelatii erau venerate ca divinitati. Evreii din vechime foloseau 
steaua în șase colturi (steaua lui David, ca simbol religios), iar steaua de Crăciun în cinci colțuri ne amintește 
de steaua aparută deasupra Betleemului, la nasterea pruncului Iisus. În alte culturi, stelele sunt semne ale 
norocului şi ale realizării unor ţeluri măreţe.O importanță deosebită o au coronițele de Crăciun ,atârnate în 
fața ușii ,renii,ciorăpeii atârnați în fața șemineului ,(obiceiuri împrumutate de la alte popoare) ,dar cel mai 
important moment este acela de a colinda ,de a asculta colondele noastre tradiționale care completează 
atmosfera unică a sărbătorilor noastre creștine. Colindele sunt o parte importantă a spiritului Crăciunului. 
Grupuri de copii merg din casă în casă să colinde, toată ziua de Ajun. Se spune că e bine să primeşti 
colindători, pentru că urarea lor aduce noroc, iar dacă nu primeşti colindul vei fi urmărit de ghinion. După 
ce colindătorii termină de cântat, gazda îi invită în casă şi le oferă mere, nuci, dulciuri şi colaci. Nucul 
simbolizează belşugul şi longevitatea, iar merele semnifică bunăstare şi bogăţie.În cadrul întâlnirilor noastre 
în mediul online ,am încercat să continuăm confecționarea ghirlandelor colorate .steluțelor ,am împodobit 
brazii și chiar ne-am întâlnit și am cantat colinde, astfel căldura și magia sărbătorilor a intrat în fiecare casă 
iar distanțarea socială a fost mult mai prietenoasă. În cadrul întâlnirilor noastre în mediul online ,am incercat 
să continuăm confecționarea ghirlandelor colorate .steluțelor ,am ămpodobit brazii și chiar ne-am întâlnit 
și am cantat colonde,astfel căldura și magia sărbătorilor a intrat în fiecare casă iar distanțarea socială a fost 
mult mai prietenoasă.Prin aceste activități ne dorim să trăim împreună bucuria sărbătorilor de iarnă, să ne 
exprimăm trăirile prin creație, să facem cunoscute obiceiurile și tradițiile specifice fiecărei sărbători prin 
creații literare, desene, picturi, să realizăm podoabe pentru bradul de Crăciun și să valorificăm rodul muncii 
noastre, prin realizarea unor fotogragii și postarea lor într-o expoziție online intitulată Târgului de Crăciun 
în mediul online. 

 
 
Bibliografie 
https://telegram.me/timpulMd 
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IMPORTANTA ACTIVITATILOR EDUCATIVE 
 IN PARTENERIAT CU PARINTII 

  
 EDUCATOARE, DIMIAN ELENA 

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL, NR. 1 
COVASNA 

 
Activitatea educativa in gradinita nu poate fi izolata, separata de influentele educative ce se exercita 

asupra copilului din partea familiei. Educatia trebuie sa se manifeste permanent ca o actiune coerenta, 
complexa si unitara a gradinitei si familiei. 

 Gradinita si familia sunt doi factori primordiali in educatia copiilor. In gradinita se pun bazele unei 
personalitati care mai tarziu va fi parte integranta a unei societati ale carei cerinte se diversifica in 
permanenta. Gradinita trebuie sa gaseasca o punte de legatura cu familia, prezentand parintiilor noi cai spre 
educatie in beneficiul copiilor. 

 Unitatea de actiune a celor doi factori in vederea formarii copiilor este conditionata de un mod comun 
de lucru si de o buna cunoastere reciproca. 

 In calitate de educatoare, trebuie sa asiguram parintilor ocazii variate de a se implica in viata 
gradinitei, putem comunica zilnic cu acestia aducandu-le la cunostinta felul in care copilul si-a petrecut 
ziua la gradinita, ce activitati de invatare a desfasurat, despre evolutia copilului sau anuntandu-i ce activitati 
comune urmeaza sa fie planificate. 

 Astfel, exista o serie de modalitati prin care se poate mentine aceasta legatura stransa intre familie si 
gradinita:  

 intalniri individuale periodice - prin care educatoarea va analiza evolutia dezvoltarii copilului, va 
indentifica ce domenii de dezvoltare necesita o diversificare a activitatilor si va putea evalua daca abilitatile 
parentale au nevoie de suport; 

 - in functie de cele constatate il poate ajuta pe parinte oferindu-i diverse materiale pentru a-si 
imbogati cunostintele si dezvolta capacitatile parentale; 

 parintii in sala de grupa – se pot desfasura activitati cu copiii, avandu-i invitati pe parinti, astfel 
parintilor li se ofera ocazia de a-si observa copilul intr-un alt mediu decat cel familial, acesta putand fi mai 
deschis sau retinut, datorita prezentei parintelui; 

 intalnirile care au scop consilierea parintilor – desfasurate saptamanal, utile, axate pe discutii cu 
teme de interes pentru parinti; 

 
 - prin intermediul intalnirilor informale, sau al chestionarelor aplicate la inceputul anului scolar, 

educatoarea poate afla care sunt interesele familiei in ceea ce priveste educatia copilului, iar aceste intalniri 
sa vina in sprijinul parintelui cu sfaturi, solutii; 

 vizitele la domiciliu – se pot face doar dupa consolidarea relatiei de incredere dintre parinde si 
educator, parintele nu trebuie sa resimta aceste vizite ca abuzive, ci ca modalitati de colaborare parteneriala; 

 serbarile – sunt ocazii prin care sunt sarbatorite reusitele copiilor si constituie un prilej de 
cunoastere si satisfactie reciproca pentru realizarile acestora; 

 - cu acest prilej parinti se pot implica in procurarea sau confectionarea de costume, dar si in 
organizarea unor mini - petreceri pentru copii la sfarsitul acestor serbari; 

 Toate aceste activitati conduc catre necesitatea unui parteneriat real, activ, necesar intre gradinita si 
familie, programul educativ sa fie cunoscut si inteles de catre parinti si realizat printr-o colaborare stransa 
intre institutia familiala si cea proscolara. 

 
BIBLIOGRAFIE: 
*Dumitrana, Magdalena, 2000, “Copilul, familia si gradinita”, Editura Compania, Bucuresti 
*Mateias, Alexandra, 2003 “Copiii prescolari, educatoarele si parintii. Ghid de parteneriat si 

consiliere” E.D.P. Bucuresti 
*Voiculescu, Elisabeta, 2001 “Pedagogie prescolara”, editura Aramis, Bucuresti 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE 

 ÎN PARTENERIAT CU PĂRINȚII 
 

DIMIANU RALUCA MARIA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „BARBU IONESCU” URZICUŢA 

 
 Educația este un proces împărțit între părinți și profesori, al cărui obiectiv este formarea integrală a 

copiilor. 
 Pentru a duce la bun sfârșit o educație integrală este necesar să existe canale de comunicație și acțiuni 

ale familiei cu școala, doar așa se produce dezvoltarea intelectuală, emoțională și socială a copiilor, în cele 
mai bune condiții.Colaborarea familiei cu școala/grădinița dezvoltă copiilor impresia că, deși se află în două 
spații diferite, ele sunt complementare. Participarea activă a părinților în viața școlară a copiilor se 
materializează printr-o mai bună autostimă a copiilor, un randament școlar mai bun, relații și atitudini 
pozitive ale părinților despre școală. 

 Prin încheierea parteneriatelor cu părinţii, aceştia sunt încurajaţi să ia parte la planificarea şi derularea 
programelor educative pentru copii, ceea ce implică o responsabilizare şi o eficienţă sporită. Astfel, părinţii 
au posibilitatea să-şi cunoască mai bine copiii, modul lor de manifestare în viaţa de grup, pot înţelege mai 
bine rolul lor educativ.  

 Printre obiectivele principale ale colaborării dintre instituţiile educative şi familie putem aminti: 
înlăturarea factorilor perturbatori în cadrul comunicării grădiniţă - şcoală –familie; creşterea gradului de 
implicare a părinţilor în toate activităţile şcolare şi extraşcolare; schimbarea mentalităţii neadecvate a unor 
părinţi faţă de grădiniţă / şcoală; cunoaşterea de către părinţi a posibilităţilor şi nevoilor psiho-fizice ale 
copiilor; învăţarea unor deprinderi şi tehnici de muncă intelectulală sub formă de activităţi comune elevi – 
părinţi – cadre didactice.  

 Majoritatea părinţilor au nevoie de informaţii de bază referitoare la copiii lor. Ei vor să fie informaţi 
despre scopul de bază al programului educativ la care participă copiii lor şi doresc să fie implicaţi în luarea 
deciziilor. Părinţii vor să fie la curent cu progresele copilului.  

 Pentru realizarea parteneriatului cu părinţii este esenţial ca: părinţii să fie priviţi ca participanţi activi, 
care pot aduce o contribuţie reală şi valoroasă la educarea copiilor lor; să se recunoască şi să se valorifice 
informaţiile date de părinţi referitor la copii; părinţii să ia parte la adoptarea deciziilor referitoare la copiii 
lor; responsabilitatea să fie împărţită între părinţi si educatoare; părinţii să facă parte din comitetele de 
părinţi; să ajute la continuarea programului educativ acasa; să urmarească în mod regulat progresul copiilor 
lor; să ia parte, să sprijine activităţile extraşcolare organizate împreuna cu educatoare. Datorită diferenţelor 
de scopuri, resurse, pregătire, valori, nevoilor diferite, percepţii, atitudini, de foarte multe ori exista 
posibilitatea apariţiei unor conflicte între părinţi şi educatoare ce pot fi determinate de: o slaba colaborare; 
lipsa de informaţii; intoleranţa la stilul de viaţă al celuilalt, la opiniile sau chiar la prezenţa fizică; 
neacceptarea unor diferenţe de pregătire, condiţii sociale, morale, religie, nationalitate; lipsa unor 
preocupări în sensul construirii relaţiilor de colaborare; numărul limitat al întâlnirilor dintre educatoare şi 
părinti; neclaritate în rolurile fiecăruia şi în responsabilităţile ce le revin; disponibilitatea redusă a părinţilor 
de a participa la activităţi ; gradul scăzut de interes al unor părinţi faţă de educaţie şi evoluţia copilului. 

 Şcoala îl învață pe copil să se situeze printre semeni, să se obișnuiască cu anumite cerințe și realități 
sociale, dar educația în familie constituie prima școală a copilului, partea cea mai importantă a pregătirii 
lui pentru viața socială și productivă. Familia trebuie să fie prima instituție socială care se preocupă de 
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asigurarea condițiilor necesare dezvoltării normale a copilului. Școala și familia sunt cei doi poli de 
rezistență ai educației, care contribuie prin mijloace specifice la formarea tinerilor. 

 Odată cu intrarea în școală, copilul trăiește în două lumi diferite: una a familiei, colorată încă de 
afectivitatea primei copilării, cealaltă, a școlii, încărcată de noi exigențe și de promisiunile viitorului, la fel 
de importante. Dacă aceste medii educaționale se completează și se susțin, ele asigură într-o mare măsură 
buna integrare a copilului în activitatea școlară și, pe plan mai general, în viața socială. 

 Obiectivul cel mai important al colaborării dintre școală și familie în perioada școlarității mici îl 
reprezintă susținerea eforturilor copilului pentru ca acesta să dobândească primele instrumente ale muncii 
intelectuale și să obțină succesul școlar. Clasa reprezintă pentru elevi al doilea mediu de socializare, după 
familie. Aici elevul va trăi și experimenta, va învăța deprinderi sociale necesare pentru viață. 
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 IMPORTANTA ACTIVITATILOR EDUCATIVE  

 IN PARTENERIAT CU PARINTII 
 

PROF. DINCA MARIANA CARMEN,  
LICEUL TEORETIC COSTESTI 

 
 Procesul educativ este un proces împărţit între părinţi şi profesori, al cărui obiectiv este formarea 

integrală si complementara a copiilor. 
 Pentru a duce la bun sfârşit o educaţie integrală este necesar să existe canale de comunicaţie şi acţiuni 

ale familiei cu şcoala, doar aşa se produce dezvoltarea intelectuală, emoţională şi socială a copiilor, în cele 
mai bune condiţii.  

 Colaborarea familiei cu şcoala dezvoltă copiilor impresia că, deşi se află în două spaţii diferite, ele 
sunt complementare. Participarea activă a părinţilor în viaţa şcolară a copiilor se materializează printr-o 
mai bună autostimă a copiilor, un randament şcolar mai bun, relaţii şi atitudini pozitive ale părinţilor despre 
şcoală. 

 Şcoala şi familia trebuie să împartă responsabilităţile în educarea copiilor. Ambele au un rol 
fundamental în dezvoltarea integrală a copilului. Colaborarea familiei cu şcoala are o importanţă majoră, 
cu efecte pozitive asupra elevilor, părinţilor, profesorilor, şcolii şi comunităţii. 

 Între familie şi şcoală trebuie să existe o comunicare foarte strânsă. Dacă un profesor vrea să educe, 
trebuie să colaboreze cu părinşii, pentru ca efortul pe care îl realizează la clasă să aibă continuitate şi în 
restul zilei. Atât şcoala cât şi familia sunt responsabile de transmiterea de norme, valori şi obiceiuri,de 
dezvoltarea autonomiei copilului,de transmiterea de cunoştinţe (deşi acest proces are loc în şcoală, familia 
transmite copilului modalităţi de învăţare, completează cunoştinţele şi dezvoltă dragostea pentru lectură) 
dar si de învăţarea responsabilităţilor (implică acceptarea normelor de comportament, de ordine, curăţenie, 
mici responsabilităţi familiare şi şcolare). 

 În cadrul societatii noastre, educaţia familiară şi şcolară joacă un rol foarte important în achiziţia de 
cunoştinţe şi comportamente ale copilului, de aceea ambii trebuie să aibă responsabilităţi şi roluri 
complementare. O bună interacţiune între şcoală şi familie, oferă copilului o imagine de apropiere între 
persoanele care se ocupă de el, astfel, acesta se simte familiar şi în siguranţă în cadrul şcolii. 

 Fiecare relaţie familie- profesor/diriginte este unică şi originală, de aceea trebuie să fie 
individualizată şi bazată pe încredere şi cunoaştere reciprocă. 

 Sunt mai multe forme concrete de colaborare dintre scoala şi familie, ele se deosebindu-se în funcţie 
de scopul urmărit şi de modul de realizare, si anume: 

*referatele prezentate în faţa părinţilor cu anumite prilejuri, cu teme pe bază de fapte şi date 
concrete (ex. ”Influenţa familiei asupra personalităţii copilului), lectorate cu parintii, etc; 
*organizarea unor expoziţii cu lucrări executate de copii; 
*convorbirile cu familia (pot avea loc spontan sau organizat, din iniţiativa dirigintelui\profesorului 

sau a părinţilor); 
*consultări individuale; 
*vizitele-constituie o altă formă de colaborare; includem aici ambele variante, vizitarea 
familiei de către cadrul didactic şi vizitarea unităţii de învăţământ de către părinţi; 
*organizarea de activităţi extracurriculare, organizate şi desfăşurate împreună cu părinţii 
(vizite la muzee, institutii culturale, fabrici, firme etc); 
*participarea părinţilor alături de copii la diverse ateliere de lucru, organizate de cadrul 
didactic; 
*serbările copiilor cu diferite ocazii ( targuri de Crăciun, serbari de sfârşit de an şcolar, etc). 
 Concluzionand, putem afirma ca familia şi şcoala sunt cele care influenţează dezvoltarea individului 

şi procesul educativ, de aceea este foarte importantă colaborarea tuturor celor care intervin în procesul de 
dezvoltare şi formare al copilului, fie ei parinti, tutori ai copilului sau cadre didactice. 
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MEDII EDUCAŢIONALE: ŞCOALA ŞI FAMILIA 

 
DINU IONELA ADELA, 

 ŞCOALA GIMNAZIALA ,,ILIE MURGULESCU,, VELA 
 
 Învățământul primar este o treaptă importantă și responsabilă în cadrul sistemului de învățământ. El 

constituie temelia includerii copilului în activitatea asiduă și ordonată dintr-o colectivitate de semeni, care 
este mereu în schimbare și presupune competitivitate.  

Școala îl învață pe copil să se situeze printre semeni, să se obișnuiască cu anumite cerințe și realități 
sociale. 

 Dar educația în familie constituie prima școală a copilului, partea cea mai importantă a pregătirii lui 
pentru viața socială și productivă. Familia trebuie să fie prima instituție socială care se preocupă de 
asigurarea condițiilor necesare dezvoltării normale a copilului. 

 Școala și familia sunt cei doi poli de rezistență ai educației, care contribuie prin mijloace specifice la 
formarea tinerilor. 

 Odată cu intrarea în școală, copilul trăiește în două lumi diferite: una a familiei, colorată încă de 
afectivitatea primei copilării, cealaltă, a școlii, încărcată de noi exigențe și de promisiunile viitorului, la fel 
de importante.  

 Dacă aceste medii educaționale se completează și se susțin, ele asigură într-o mare măsură buna 
integrare a copilului în activitatea școlară și, pe plan mai general, în viața socială.  

Obiectivul cel mai important al colaborării dintre școală și familie în perioada școlarității mici îl 
reprezintă susținerea eforturilor copilului pentru ca acesta să dobândească primele instrumente ale muncii 
intelectuale și să obțină succesul școlar. 

 Clasa reprezintă pentru elevi al doilea mediu de socializare, după familie. Aici elevul va trăi și 
experimenta, va învăța deprinderi sociale necesare pentru viață.  

În activitatea pe care o desfășurăm, am pornit întotdeauna de la „punctele forte”ale elevilor și cele ale 
noastre ca învățător, cum ar fi: ce știe elevul, ce poate să facă, ce îi este îngăduit să realizeze, spre ce are 
înclinații, de ce abilități didactice dispune.  

Apoi am avut în vedere”punctele slabe”pe care vrem să le îndreptăm(ce nu știe elevul, ce n-a înțeles, 
ce nu poate să facă, ce nu ne este îngăduit nouă ca învățători să facem). Este necesară o bună cunoaștere a 
elevilor și totodată o bună cunoaștere a forțelor proprii. 

 În domeniul colaborării școală-familie, punctul de plecare este cunoașterea prealabilă a părinților de 
către învățător, a familiei, a climatului familial. 

Întâlnirile colective cu părinții reprezintă cea mai “profitabilă”și democratică formă de colaborare a 
învățătorului cu familiile elevilor săi. Pentru învățător înseamnă un cadru de manifestare și de perfecționare 
a calităților sale manageriale, un moment optim de conștientizare și de mobilizare a părinților într-un 
parteneriat real, prilej de a învăța și el din experiența părinților. Pentru părinți, adunările colective reprezintă 
tot atâtea prilejuri de autoevaluare și de sporire a competențelor educative, de informare pedagogică avizată, 
decide înțelegerea complexității fenomenului instructiv-educativ și a poziției pe care o ocupă în acest 
proces.  

În toate cazurile de întâlniri, contacte, proiecte, raporturi mutuale, au fost implicați, în mod egal, elevii 
ca parteneri de dialog și ca beneficiari ai unor servicii educaționale de calitate necesare dezvoltării 
armonioase a personalității. 

 
 
 
 
 
Bibliografie:  
*Moisin, Anton-Părinți și copii, Editura didactică și pedagogică, București, 1995;  
*Boroș, Maximilian-Profesorul și elevii, Editura Gutinul, Colecția de pedagogie, Maramureș, 1994 
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IMPORTANȚA ACTIVITAȚILOR IN PARTENERIAT CU PARINȚII 
 

DOBROICA LAURA – AMALIA 
PROFESOR INVAȚAMANT PREȘCOLAR 

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ARAD –  
 GRADINIȚA P.N. NR. 7 ARAD 

 
Grădinița este acel loc în care preșcolarul învață lucruri noi, învață să comunice, să socializeze, să se 

comporte politicos, să fie independent, își dezvoltă abilitățile motorii. Astfel că, din acest aspect, ea 
constituie cu certitudine un factor decisiv pentru formarea unui om, pentru dezvoltarea fizică și psihică 
armonioasă acestuia, apt să contribuie la dezvoltarea societății. 

Parteneriatul grădiniţă – familie are o importanță deosebită în dezvoltarea fizică și psihică a 
preșcolarilor, în educația lor. Acesta se impune a fi realizat încă de la vârsta preşcolară, întrucât avantajele 
sunt divese şi constructive în egală măsură pentru părinţi şi preşcolari, cât şi pentru cadrele didactice. 
Familia trebuie să cunoască mediul în care copiilor învaţă, acţionează, interacționează, se joacă cât şi 
comportamentul acestora, pentru a se putea înlătura eventualele probleme care vor apărea.  

În cadrul activităților desfășurate cu părinții, domeniile de conținut: limbă și comunicare, științe, om 
și societate, psihomotric, estetic și creativ au pus în evidență obiective specifice în funcție de situațiile de 
învățare : 

o stimularea curiozității privind explorarea și înțelegerea lumii înconjurătoare;  
o exersarea unor deprinderi de îngrijire și ocrotire a mediului înconjurător, în vederea educării unei 

atitudini pozitive față de acesta;  
o dezvoltarea comportamentelor de cooperare, prosociale, proactive în raportul copil - copil; 

educator- copil- părinte ;  
o formarea și consolidarea unor abilități practice specifice nivelului de dezvoltare motrică; 
o îmbogățirea cunoștințelor despre materialele și caracteristicile lor în raport cu tehnicile de lucru;  
o exersarea deprinderilor practice- gospodărești;  
o stimularea calităților intelectuale, de voință și afective în vederea aplicării independente a 

deprinderilor însușite . 
Pe parcursul activităților derulate cu participarea părinților au fost precizate competențele și 

performanțele la care copiii au ajuns în îndeplinirea sarcinilor concrete. 
Cea mai emoționantă activitate, desfășurată alături de mămici/bunici/surori mai mari, a fost cea 

dedicată zilei mamei.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un lucru este sigur: în timpul desfășurării activităților, copiii, părinții și bunicii au uitat de noțiunea 

timpului, iar impresiile acestora, parte din sufletul lor, ne dau satisfacția și mulțumirea faptelor trăite.  
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CRACIUNUL COPIILOR 

 
DOBROICA ZAHARIA 

PROFESOR INVAȚAMANT PRIMAR 
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ARAD  

 
Sărbătoarea Crăciunului este una dintre certitudinile anuale din viața fiecărui om. Este o sursă mare 

de bucurie, iar copiii învață repede beneficiile pe care le au de pe urma acestei frumoase sărbători. Cadouri, 
iubire, bucurie, reuniuni în familie sau cu prietenii, părinți mai toleranți și mai veseli în luna decembrie, tot 
acest pachet este rapid asimilat de către copil. Crăciunul este așteptat, dorit, cântat și iubit. 

Încă de mici ar fi bine să învățăm copiii ce reprezintă de fapt Sărbătoarea Crăciunului și anume 
celebrarea Nașterii Domnului. Să îi învățăm că este o sărbătoare sacră, importantă în toată lumea. 

Mulți copii știu că vine Moș Crăciun, dar nu știu de ce și ce simbolizează Crăciunul. Dar nu trebuie 
să lăsăm copiii să rămână doar cu semnificația materială a acestei sărbători. Apoi sunt foarte importante 
darurile. Cadoul ar trebui să fie potrivit vârstei copilului și să îi fie util.  

 Crăciunul înseamnă iubire, generozitate, recunoștință. 
Trebuie să învățăm copiii să fie recunoscători pentru ceea ce au și să ofere din puținul lor unui copil 

mai puțin norocos. Crăciunul înseamnă iubire, generozitate, recunoștință. Ascultați colinde, gătiți casa de 
sărbătoare, gătiți împreună cu ei, implicați-i pe cât posibil. În felul acesta, se păstrează și se transmit 
tradițiile.  

Este important ca cei mici să creadă în Moș Crăciun ca și antrenament de credință pentru mai târziu, 
dacă îi putem spune așa. În viață este foarte important să crezi și dorințele se împlinesc, dacă și muncim în 
sensul acesta, bineînțeles. Copiii învață de mici acest lucru prin intermediul lui Moș Crăciun, și nu numai. 

Scrisoarea către Moș Crăciun este și ea importantă, ea presupune să îți faci ordine în dorințe și să 
așterni pe hârtie ce îți dorești acum, pentru anul acesta. La fel și acesta este un exercițiu pentru dorințele de 
mai târziu. Copiii învață că primul pas în materializarea unei dorințe este să îți dorești și să vorbești despre 
ce îți dorești, să-i comunici lui Moș Crăciun, iar mai târziu să comunici universului. Dincolo de tradiții și 
spiritualitate, de cadouri și mese îmbelșugate, psihologic privind, trebuie să învățăm copiii să creadă în 
magie, povești și miracole, să fie mai buni, mai generoși, mai recunoscători. 

Dintre activitățile online organizate pentru marcarea sărbătorilor de iarnă pot aminti: 
- urmărim povești/povestiri despre Crăciun 
https://www.youtube.com/watch?v=36-Z3hdAjWw 
https://www.youtube.com/watch?v=37lzaMqL-2o 
 
- puzzle 
https://www.jigsawplanet.com/?rc=search&q=christmas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - audiție colinde 
https://www.youtube.com/watch?v=GSY0ABBOmiM&t=111s 
 - scrisoare pentru Moș Crăciun 
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 - realizarea ornamentelor de Crăciun 
 - https://www.thinglink.com/scene/1395312708953309187 - o activitate interactivă! Cerințele se 

poti complica! De la denumirea imaginilor până la despărțirea în silabe, alcătuire de propoziții....etc 
 - joc: Găsește perechea! 
https://wordwall.net/resource/8332915/g%c4%83se%c8%99te-perechea 
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IMPORTANȚA ACTIVITAȚILOR EDUCATIVE 

 IN PARTENERIAT CU PARINȚII 
 

CADRU DIDACTIC: DRAGOMIR ALEXANDRA – ADINA 
 
 Trăim în era digitală. Mijloacele şi instrumentele specifice, aflate într-o continuă perfecţionare, ne-

au schimbat radical vieţile şi comportamentele sociale. Multe activităţi profesionale se desfăşoară în mediul 
virtual; de asemenea şi joaca micuţilor. Însă nu despre dezavantajele sau avantajele acestei ere vorbim, ci 
despre importanţa activităţilor educative desfăşurate în mediul online în parteneriat cu părinţii. 

Parteneriatul cu părinţii nu se referă doar la participarea la activitățile propuse de cadrele didactice, 
ci şi la faptul că există o relație de încredere și ajutor între părinți și profesori. Creșterea implicării părinților 
reprezintă un pilon important în dezvolarea și creșterea copiilor. O bună colaborare a părinților cu 
grădiniţa/școala poate îmbunătăți procesul de educație. Mai mult decât atât, aderând la ideea de colaborare 
activă, aceştia acceptă, rolul de factor răspunzător în devenirea propriului copil. Educaţia familiară și 
școlară joacă un rol foarte important în achiziția de cunoștințe și comportamente ale copilului, de aceea 
ambii trebuie să aibă responsabilități și roluri complementare, ambii au un rol fundamental în dezvoltarea 
integrală a copilului.  

În viziunea noastră, activităţile educative realizate în mediul şcolar, pot fi aduse în lumea virtuală, 
fără a le schimba sensul, iar copilul să fie adus în zona proximei dezvoltării, fara a-l expune riscurilor. Ca 
atare, judecând obiectiv caracteristicile generației profund marcate de noile tehnologii de informare și 
comunicare, nu găsim argumentele pentru care nu merită să facem tot posibilul în scopul adaptării la 
situație. Deşi mediul online este dezaprobat de mulţi indivizi, ne menţinem ideea potrivit căreia nu lumea 
digitalizată, este cauza unor neajunsuri, ci felul în care înțelegem să intrăm în sferele ei și în modul în care 
folosim timpul. Noţiunea timpului se pierde uşor dacă nu suntem echilibrați în fața ecranelor multicolore și 
interactive. În speță, educatorul ce utilizează mijloace multimedia în procesul de învățământ are datoria să 
le transmită copiilor și morala, e posibil printr-un joc de rol sau pe calea unei povești cu ilustrații 
reprezentative. Învățătura astfel reținută e mai lesne de internalizat. În jurul ei se pot iniția și alte tipuri de 
jocuri, modelatoare de componente și de forme de exprimare - de sine, de cuvinte, de reprezentări artistice. 
Dar totul depinde foarte mult de pregătirea și priceperea educatorului şi de implicarea părintelui, în acest 
parteneriat. Alese cu tact, (re)sursele electronice de învățare și conținuturile adaptate pot contribui 
realmente la instruirea preșcolarilor, însă fără a periclita sănătatea și securitatea. 

În continuare, vom prezenta o activitate educativă online pentru preşcolari, organizată pentru 
marcarea sărbătorilor de iarnă, desfăşurată în parteneriat cu părinţii. Activitatea face parte din cadrul 
domeniului experienţial Om şi societate – activitate practic-gospodărească ,,Cartofi Rudolf”. Pentru această 
reţetă avem nevoie de următoarele ingrediente: 2 cartofi mari, 2 cartofi dulci mici, ulei de măsline pentru 
uns (opţional), 4 cepe verzi tocate, 30 g cheddar ras, 2 felii friptură curcan tăiate cubuleţe mici, 2 roşii 
cherry, 4 ochi comestibili, covrigi pe post de coarne. Procedăm astfel: înţepăm cartofii de câteva ori cu 
furculiţa şi îi gătim 10-12 minute la microunde, până se înmoaie. O variantă alternativă ar fi să îi ungem cu 
ulei şi să îi gătim pe tavă în cuptorul încălzit la 170 de grade Celsius: pentru 
cartofii dulci e nevoie de 45 minute, iar pentru cei mari 1 oră, când sunt moi. 
Lăsăm cartofii la răcit 4-5 minute, apoi tăiem în două cartofii dulci şi scobim 
jumătate din miezul cartofilor albi şi punem totul într-un castron. Tăiem vârful 
cartofilor albi şi scobim pe interior, lăsând o margine de 1,5 cm. Amestecăm 
cele două feluri de cartofi cu ceapă verde, brânză şi curcan. Cu o lingură punem 
compoziţia în cartofii albi scobiţi pe dinăuntru. Facem nasul din două roşii 
prinse cu scobitori, prindem ochii comestibili şi folosim covrigei rupţi pe post 
de coarne. Se servesc imediat. 

Educația este un proces foarte lung care începe să fie învățat de către 
familie și apoi de școala și este nevoie de ambele părți pentru a obține o 
dezvoltare completă educațională și personală. Prin urmare, școala trebuie să 
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accepte importanța participării și colaborării părinți în educația copiilor și necesitatea unei relații cordiale 
între ele profesor și părinți, astfel încât profesorii să își poată îndeplini funcția eficient și complet. 

 
Surse consultate: 
 https://didactform.snsh.ro/baza-de-date-online-cu-bune-practici-pentru-educatie-incluziva-de-

calitate/cresterea-implicarii-parintilor-in-activitatile-scolii 
 Karmel, A. (2020). Reţete sănătoase pentru micii gurmanzi. Bucureşti: Litera. 
 https://www.concursurilecomper.ro/rip/2017/ianuarie2017/03-ContescuCarmen-

Colaborare_familie-scoala.pdf 
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"MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNA! TRADIȚII ȘI OBICEIURI" 

IMPORTANȚA ACTIVITAȚILOR EDUCATIVE 
 IN PARTENERIAT CU PARINȚII 

 
PROFESOR: DRAGOMIR EMILIA 

LICEUL SPECIAL PENTRU DEFICIENTI DE VEDERE, CLUJ-NAPOCA 
 

 
Anotimpul iarna, prin magia sărbatorilor şi valoarea tradiţională românească, scrie din nou an de an 

poveşti cu încărcătură emotională, prin intermediul activităților educative în parteneriat cu părinţii. Cu 
amintiri străvechi, ce ne poartă înspre datini şi obiceiuri, moştenite şi păstrate peste generaţii, părinţii pot 
devenii personaje unice din poveste, pentru a transmite tradiţia generaţiei urmatoare.  

Daca în trecut, sărbatorile de iarnă, sezonul şezătoarelor, aduna comunitatea satului, împletea munca 
prin deprinderea de obiceiuri şi datini cu jocul şi voia bună, astazi, activitățile educative în parteneriat cu 
părinţii, oferă o punte şi şansa de cunoastere a trecutului. Nuanţele obieceirilor şi tradiţiilor, pot fi retraite 
de părinţi şi descoperite de copii, prin intermediul activităţilor cu implicare directă a acestora, într-un cadru 
frumos prezentat şi oferit de gradiniţă sau şcoală. 

Activităţile pot să antreneze partenerii (parinte-copil-instituţie), şi surprind în derularea ei, “Mersul 
la colindat”, prin confecţionare de obiecte tradiţionale, cum ar fi “Sorcova”, “Steaua”, “Capra”, “Ursul” 
sau “Buhaiul”. De asemenea, îmbucura grupul cu colinde, încurajează pe aceştia să participe activ şi să 
intre în atmosfera de sarbatoare sfantă.  

O altă activitate de cunoastere a tradiţiilor şi obiceiurilor ar putea fi “Şezătoarea”, prin intermediul 
căreia, participantii îşi pot da frau liber creativităţii, iar în acelasi timp învie şi împărtăşesc tradiţiile şi 
obiceiurile specifice zonelor de provenienţă, grupului şi copiilor. Costumul naţional, ia, catrinţa, năframa 
sau traista, prind viată, prin decorarea cu ornamente şi modele tradiţionale. Se pot prezenta copiilor, 
razboaie mici de ţesut, fus cu lană, pentru o experienţă autentică. 

Aici regăsim şi “Atelierul meşteşugaresc”, unde părinţii împreună cu copiii lor, pictează prin diferite 
tehnici şi cu motive tradiţionale, vase de lut, ulcioare sau produse artizanale din lemn cioplit, cum ar fi 
linguri şi furculiţe. Decorul poate prezenta unelte specifice mesteşugului, prelucrării lemnului sau olăritului.  

 Să nu uităm şi de Mos Craciun, care an de an, vine doar la copiii cuminţi, după cum  
 ne aminteşte şi Octavian Goga in poezia MOŞ CRĂCIUN: 
 
 ,,Dragi copii din ţara asta, /Vă miraţi voi cum se poate, 
 Moş Crăciun din cer de-acolo/Să le ştie toate,toate.... 
  
 Uite cum, vă spune badea /Iarna-n noapte pe zăpadă 
 El trimite căte-un înger /La fereastră să vă vadă. 
 
 Îngerii se uită-n casă, /Văd şi spun-iar Moşul are, 
 Colo-n cer la el în tindă /Pe genunchi o carte mare. 
 
 Cu condei de-argint el scrie /Ce copil şi ce purtare:  
 Şi de-acolo ştie Moşul, /Că-i şiret el, lucru mare.” 
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Spre finalul activităţii educative în parteneriat cu părintii, tradiţia continuă şi doreste a lăsa o amprentă 
vie, prin realizarea unei expoziţii - muzeu.  

Cuvinte ca “Şezătoarea”, nu mai deschide anotimpul iarna, în zilele noastre. Totuşi tradiţiile şi 
obiceiurile, sunt încă vii, în gospodăriile oamenilor, pe uliţele satelor, bine înfipte, între munti si dealuri. 
Odată cu sosirea sărbătorile creştine, ele iau viată, oamenii locului pornesc colindul şi datinile, bine păstrate 
în suflete. Astfel, activităților educative în parteneriat cu părinţii, doresc a deschide porţile unei lumi 
stravechi, cu tradiţii si obiceiuri, pentru lumea copilariei de azi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliografie 
*Dragoş, Nicu Ionel, Oprea Marin (2003) COLINDE: Obiceiuri Credinţe. Tradiţii. Editura STUDIA.  
*Goga, Octavian (1984) Poezii. Ed. FACLA. 
*Şoş, Felicia, David, Ovidia (2002) Serbările, bucuria copiilor. Casa de editură Mureş.  
*https://www.poezii-literare.ro/2014/01/poezia-mos-craciun-de-octavian-goga.html 
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 IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE ȊN PARTENERIAT CU 

PĂRINŢII. MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ. SERBĂRILE ŞCOLARE 
 

 PROF. INV. PREṢC. DRAGU VASILICA 
 GRAD. CU PROGR. SAPT. NR. 32, GALATI 

 
 Parteneriatul educaţional este o formă de colaborare, cooperare ṣi comunicare, care vine în sprijinul 

familiei. Acesta presupune o unitate de cerinţe, decizii, opţiuni şi acţiuni educative, între factorii implicati 
în acest proces. 

 Participarea părinţilor alături de copii, organizată de cadrele didactice în cadrul serbărilor de Crăciun, 
reprezintă o implicare plăcută a acestora. 

 Serbarea de Crăciun este un prilej de bucurie, emoţie, bună dispoziṭie pentru copii ṣi părinţi, dar şi 
momentul în care copilul ,,se pune în valoare”, folosindu-şi imaginaţia, dicţia, mimica, siguranţa de sine, 
plăcerea de a apărea în faṭa publicului. 

 Serbările au un rol important în dezvoltarea ṣi educarea copilului pe plan cognitiv, afectiv, moral, 
estetic, fiind totodată un mijloc de socializare al preṣcolarilor. Acestea sunt activităţi care corespund unei 
duble necesităţi psihopedagogice, de a asigura odihna activă a copiilor ṣi de a exersa capacităṭile psihofizice. 

 Serbările influenṭează dezvoltarea copilului din punct de vedere al educaţiei intelectuale, al educaţiei 
morale, al educaţiei estetice şi al educaţiei fizice. 

 Pentru a avea o influenţă pozitivă asupra copilului, serbările şcolare trebuie să fie înţelese de acesta 
şi să-l afecteze psihologic. Sensul unui spectacol va depinde de calitatea acestuia, de folosirea adecvată a 
costumaţiilor şi a decorurilor, de participarea activă a copilului. 

 Când bat la porţile sufletului Sfintele Sărbători de Crăciun, ne bucurăm împreuna cu copiii şi părinţii 
acestora de frumuseţile datinilor strămoşeşti şi scoatem din lada de zestre a tezaurului folcloric jocul, dansul 
şi costumele populare specifice acestor sărbători. Pentru reusita serbării, care să respecte tradiţiile şi 
obiceiurile de Crăciun, este necesară o adaptare a repertoriului specific vârstei preşcolare în forme 
tradiţionale, poezii şi cântece specifice Crăciunului. 

 Ȋn atmosfera spirituală a Crăciunului, interpretarea unor dansuri populare dă posibilitatea de a 
cunoaşte sufletul românului, varietatea portului şi a cântecului popular. 

 Dansurile populare, prin frumuseţea costumelor şi a melodiilor, sunt îndrăgite de copii şi interpretate 
cu multă pasiune. 

 Cântecele populare tonifică şi energizează gândirea, atenţia, imaginaţia şi creativitatea. 
 Serbarea de Crăciun este un eveniment de seamă în viaţa copilului. Roind în jurul bradului, cei mici 

au prilejul să-şi rostească pe nerăsuflate poeziile, să cânte pe întrecute cântecele, colindele, să-şi 
împletească armonios paşii în dansuri. Este un prilej de voie bună şi bucurie. La Serbarea de iarnă, alături 
de sufletul copiilor sunt două imagini semnificative pentru viaţa lor afectivă: Magia Crăciunului, simbolul 
bunătăţii, de la care copiii aşteaptă răsplata pentru munca lor şi imaginea bradului, în jurul căruia copiii îşi 
revarsă bucuria. 

 E bine ca micii copilaşi să cunoască importanţa sărbătorilor de iarnă, să înţeleagă mirajul acestora, 
pregătindu-se pentru sosirea Moşului, ei vor fi mai buni, mai cuminţi, iar sufletul lor se va umple de bucurie. 

 Pentru noi, iarna nu este numai anotimpul zăpezii, ci şi acela al bucuriilor prilejuite de datini şi 
obiceiuri. 
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 SARBATORILE IERNII – MUNCA ȘI BUCURIE 

 
 PROF. INV. PRIMAR DRAGUȘIN MARIANA 

 ȘCOALA PRIMARA URIC 
 
 ,,Cunoscând istoria, eroii, tradiția, ne facem mai sociabili, mai altruiști, mai iubitori de om și viață” 

– Nicolae Iorga 
 Aceste vorbe – îndemn ar trebui să ne călăuzească în activitatea pe care o desfășurăm cu elevii. 

Scopul nostru principal este acela de a ajuta copilul să devină OM adevărat, sociabil, iubitor, altruist. 
Urmărim prin educație și transmiterea valorilor naționale, cunoașterea și păstrarea tradițiilor, a datinilor și 
obiceiurilor populare. 

 Prin caracterul lor interdisciplinar, activitățile extrașcolare oferă o modalitate eficientă de valorificare 
a tradițiilor, obiceiurilor și datinilor populare locale. 

Iarna pentru țărani însemna o continuare a muncii. Au lăsat uneltele folosite la muncile câmpului și 
au devenit meșteri populari. Serile lungi de iarnă au oferit femeilor ocazia de a prelucra inul, cânepa, lâna 
și de a obține minunatele costume populare. Bărbații meștereau vasele din lemn, furci pentru tors, războaie 
de țesut, obiecte de mobilier. În zilele noastre acestea sunt doar amintiri. Dar prin cămări sau poduri de case 
se mai găsesc, uitate de vreme, câteva obiecte vechi. Am cerut elevilor să aducă la școală obiectele găsite 
și să afle de la bunici o poveste legată de acele obiecte (ulcele, blide, furci de tors, ștergare, vase mici pentru 
apă din coajă de mesteacăn,....). Elevii au devenit colecționari dar și povestitori, dezvoltându-și în felul 
acesta și competența de comunicare. 

Prima sărbătoarea a iernii, mult îndrăgită de copii, este Moș Nicolae, moșul bun și darnic al cărui 
exemplu îl urmăm și noi. Prin tragere la sorți, fiecare elev a devenit pentru unul dintre colegii săi un Moș 
Nicolae. Micile cadouri pregătite în clasă din coli colorate, din diverse materiale refolosite, desene, au fost 
prilej de bucurie pentru cine le-a primit.  

Marea bucurie a iernii o constituie serbarea pomului de iarnă. Bradul este împodobit cu obiecte lucrate 
de elevi la orele de abilități. Serbarea înseamnă poezii, cântece și colinde. Farmecul unei serbări de acest 
fel îl dau costumele populare. Copiii sunt încântați de ideea purtării costumelor populare. Au acum ocazia 
de a le admira, de a aprecia munca depusă pentru realizarea lor. 

În cadrul serbării am recreat atmosfera specifică sărbătorii nașterii lui Iisus. Se începe cu Căpitanii, 
obicei încă păstrat în satul în care îmi desfășor activitate. Copilașii satului, cu vârste cuprinse între 7 și 14 
ani, îmbrăcați în costume populare, purtând fiecare câte un ,,săcui”, traista țesută în casă de bunicile și 
stăbunicile lor, se întâlnesc la biserica din sat. Clopotarul satului trage clopotul, ca semn că aceștia vor urma 
să pornească din poartă în poartă, pe un traseu știut de toată lumea. Intră în curte cu urarea ,,Bună-i ziua lui 
Ajun, dar mai bună a lui Crăciun!”. Gazda împarte colaci, mere(fructul de măr reprezintă sferele cerești), 
nuci, dulciuri, ce poate și ce dorește fiecare. Mai dă și un vas mic cu grâu căpitanului șef. La plecare grupul 
de copii urează gazdei: 

,,Noi de aici plecăm 
Cu Dumnezeu Sfântul vă lăsăm! 
Vă lăsăm cu bucurie,  
Până la anul să vă ție! 
Și în timp ce ies din curte căpitanul aruncă peste gazdă și peste casă boabele de grâu, semn de bogăție 

și prosperitate. Acest obicei are un caracter agricol, o modalitate de a ura belșug la grâne și animale. 
Obiceiul se păstrează din timpul dacilor, semnificând recunoștința și mulțumirea adusă Divinității pentru 
roadele primite în anul care a trecut.  

După ce au fost la toate casele, căpitanilor li se alătură Pițărăii, copilașii cei micuți cu vârstele cuprinse 
între 3 și 6 ani, adică cei care sunt prea mici pentru a umbla din poartă în poartă. Și ei trebuie să se bucure 
de daruri. Din fiecare familie, la semnalul dat tot de clopotar, un membru vine în centrul satului cu cele ce 
urmează să le împartă. Această întâlnire a membrilor comunității este un prilej de a transmite urări, de a 
face planuri pentru zilele de sărbătoare care vor urma. 

În cadrul serbării, rolul Căpitanilor este dat școlarilor, iar Pițărăii sunt preșcolarii. 
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Un alt obicei păstrat în zonă și valorificat în cadrul serbării este umblatul cu ,,Steaua”. Pentru aceasta, 
steaua ca obiect, trebuie împodobită. La orele de abilități se împodobește steaua cu coli colorate, beteală. 
Copiii desemnați fac aceasta cu creativitate și îndemânare. 

Viflaimul este un alt obicei care se mai păstrează încă. Este un joc de păpuși de lemn în care 
personajele sunt diferite, în funcție de colinda cântată de copii. Un personaj prezent de fiecare dată este 
păpușa care poartă o cutiuță în care gazda pune banii, ca răsplată pentru colindă. O cutie de lemn, frumos 
împodobită, este scena pe care se desfășoară jocul păpușilor mânuite de copii.  

În spatele unei serbări reușite stă multă muncă, emoție, dăruire. Toți, dascăli și copii, vin în fața 
spectatorilor pentru a vesti bucuria Nașterii Pruncului Iisus. Aceasta fiind cea mai mare și mai importantă 
sărbătoare a iernii. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE  

ÎN PARTENERIAT CU PĂRINȚII 
ÎMPREUNA PENTRU COPIII NOSTRI 

 
PROF. INV. PREȘC. DRAICA CLARA LORENA, 

G.PP. „CONSTANTIN BRANCUȘI”, TG-JIU 
  

Mediul în care se naşte copilul, trăieşte, se dezvoltă şi se formează este familia. Învăţarea primelor 
comportamente sociale, prin imitaţie şi interacţiune, se produce în mica lor copilărie și e dependentă de 
tipul relaţiilor din familie. Dar,ca primă etapă a învăţământului preuniversitar, grădiniţei îi revine rolul de 
a contribui responsabil la formarea personalităţii copiilor, de a le deschide calea spre cunoaştere, de a 
descoperi lumea înconjurătoare.  

 Grădiniţa este o a doua casă a copilului şi reprezintă pentru el un spaţiu în care se simte ocrotit şi în 
siguranţă,însă, în mod obligatoriu, părinţii sunt partenerii educatoarei, deoarece ei îşi cunosc cel mai bine 
copiii şi pot oferi cele mai multe informaţii despre aceştia. Obiectivele educaţionale pe care grădiniţa şi le 
propune nu pot fi realizate în totalitate fără sprijinul susţinut al familiei, de aceea educatoarea trebuie să 
menţină o legătură strânsă cu aceasta pentru a asigura acea continuitate de cerinţe atât de necesară în 
activitatea noastră. Cum se poate realiza această legătură? Prin parteneriate educaţionale. Astfel, părinţii 
vor fi implicaţi permanent în activitatea grădiniţei, fiind priviţi ca participanţi activi. În acest fel, părinţii îşi 
vor forma deprinderea de a se implica în toate activităţile,cunoscând programul educativ la care participă 
copiii,progresele făcute de aceştia,dar şi percepţia pe care o are grădiniţa despre calităţile şi problemele 
copiilor. 

O activitate cu o deosebită importanță în formarea și dezvoltarea copilului este activitatea educativă, 
ca parte integrantă a procesului instructiv-educativ din grădiniţă,  

Dintre beneficiile acesteia se pot enumera: 
-importanţa activităţii educative pentru dezvoltarea sistemelor relaţionate de cunoştinţe, a abilităţilor 

şi competenţelor; 
-stimularea implicării copiilor în promovarea valorilor şi principiilor etice: dreptate, toleranţă, pace, 

respectarea drepturilor omului; 
-utilizarea potenţialului activităţii educative ca mijloc complementar de integrare socială şi 

participare activă a copiilor în comunitate; 
-promovarea cooperării în vederea utilizării diverselor abordări didactice necesare ridicării 

standardelor calităţii procesului educaţional. 
 Prin formele sale specifice, activitatea educativă dezvoltă gândirea critică şi responsabilitatea socială, 

formează trăsături pozitive de caracter, atât de necesare în contextul social actual şi viitor. Totodată, ținând 
cont că trăim într-o lume care este într-o continuă mișcare, o continuă modificare, adaptarea la societatea 
din care facem parte este vitală pentru integrarea noastră ca ființe sociale.  

Grădinița este așadar primul pas oficial către această lume, primul loc unde, copilul rupt din brațele 
ocrotitoare ale părinților, este integrat într-un grup, se supune unor reguli bine stabilite, descoperă lumea 
într-un mod nou, fiind îndrumat cu grijă de doamna educatoare și de ceilalți participanți în procesul 
instructiv- educative,adică părinții. 

Activitatea educativă îmbracă o multitudine de forme la următoarele nivele: comitetul de părinți, 
corespondența cu părinții, implicarea părinților în activitățile școlii,mai exact activitățile nonformale 
(excursii, cercuri, ateliere de creație, serbări, vizite, proiecte educaționale, concursuri, expoziții, etc.). 

Creșterea implicării părinților în activitățile grădiniței este o bună practică de care țin seama sau ar 
trebui să țină seama toate unitățile școlare din învățământul preuniversitar. Părinții pot veni chiar cu idei de 
realizare a unor activităţi extraşcolare: excursii, concursuri, programe artistice care fac mai vizibile 
manifestările preșcolarilor, precum și rezultatul muncii lor. Aceste activităţi educative, extraşcolare au un 
impact mare în rândul părinţilor, care experimentează astfel relaţii inedite cu copiii lor, fapt care îi poate 
determina să-şi schimbe radical, în mod pozitiv, atitudinea faţă de grădiniță. Ca urmare a activităţilor 
derulate împreună cu părinții, legătura grădiniței cu familia s-a îmbunătăţit considerabil, părinţii simţindu-
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se utili, prezentând în acest fel un interes mai mare pentru învățământul preșcolar. Activităţile extraşcolare, 
bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, produc bucurie, facilitează acumularea de 
cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, 
manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se afirme conform naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin 
faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi. 

Implicarea părintelui în educaţia copilului reprezintă una dintre ,,problemele” de care trebuie să se 
ocupe cadrul didactic pe tot parcursul vârstei preşcolare. Desfăşurând activităţi la care să participe şi 
părinţii, cadrul didactic încurajează plasarea copilului în situaţia de a explora şi de a deveni sigur pe sine. 

 Dascălul are, prin acest tip de activitate, posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să 
le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal - pregătirea copilului 
pentru viaţă.  

Copiii noștri sunt viitorul nostrum! După cum îi vom crește și îi vom învăța să se adapteze 
schimbărilor permanente din lumea noastră de azi și în cea de mâine, așa vom asigura și continuitatea 
culturii și civilizației umane. Prin derularea acestor parteneriate educaționale, ca educatoare recunosc și 
încerc să accentuez rolul părinților de prim-educatori ai copiilor și voi încerca să-i determin să se implice 
cât mai eficient în procesul instructiv-educativ . 
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THE IMPORTANCE OF EDUCATIONAL ACTIVITIES IN PARTNERSHIP 

WITH PARENTS 

  

 PROF. DRANICEANU OLTIȚA - LEONIDA,  

LICEUL TEHNOLOGIC CONSTANTIN BRANCUȘI, CRAIOVA 
 

In the Explanatory Dictionary of the Romanian language, the term partnership implies: "the 

association of two or more partners". In other words, for a good formation and the development of children, 

an important role belongs to parents, through their involvement in the instructive-educational process. 

Education, defined in very general terms, is a process whose essential purpose is to facilitate a certain 

change in behaviour. The parents are the first teachers of the child, they starting his education in the family 

environment. Most of the time, parental behaviour is inspired by their own life experience, thus perpetuating 

both positive and negative aspects, on over several generations. Together with the parents, the school has a 

well-established role, intervening in primary development of the child. 

For a child to be successful in school and later in life, specialists, including Daniel Goleman, 

Emotional Intelligence, say that there are seven essential elements that are beginning to emerge form from 

the family environment and develop step by step as you enter the horizon knowledge, namely, school, 

enjoying real success by supporting parents, such as: 

Confidence - the feeling of security, the certainty that he/she can rely on the help of those around 

him/her in his/her approach to knowledge and becoming; 

 Curiosity - the desire to discover something new; 

 Intention - the inner, conscious start, accompanied by the desire to achieve what you set out to do; 

 Self-control - the ability to control one's own deeds; 

 Reporting - the desire and ability to join a group, to participate in the activity of that group trying to 

make himself/herself understood and to understand others; 

 Communication - the power to convey and make known to others one's own ideas and feelings; 

 Cooperation - teamwork in order to achieve a common goal. 

 The ways of collaboration between school and family are multiple, it all depends on the degree of 

involvement and the desire to get involved in building the future. 

In order to increase the involvement of parents in school activities, we appreciate that they need to be 

applied consistently the following examples of good practice: 

a) The elaboration by each school of some programs - called education / involvement programs of 

parents in school activities - to be known by students and parents to contribute to increasing the involvement 

and responsibility of parents in school activities. 
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b) Obtaining a voluntary involvement of parents, voluntarily, which only in this way can be 

beneficial, and thus the support provided is real,  

c) Involvement of parents in extracurricular activities,  

d) Participation of parents, along with the child, in the learning activity at home; 

e) Giving employers a day off for parents to attend parent meetings or meetings with school staff. 

 As a teacher, I have always tried to have a good collaboration with parents and I have organized with 

my students various activities that require the presence of parents, so that the children feel that they also 

have real support from the family, thus observing the creative spirit and confidence that they are the best, 

since they have with them those who gave them life. Nowadays, given the difficult situation we are all 

going through, it is a necessary collaboration between school and family in order to achieve the proposed 

objectives, namely, educating children.  

We must also support the children together and give them the confidence that everything will be fine 

and nothing is impossible, but must be treated as a challenge that strengthens us and prepares us for life. 

Through the involvement of parents in school and extracurricular activities we discover ways of educating 

children based on collaboration and communication. The two factors have a common goal, namely the 

education and training of the child for life.  
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GRADINITA SI FAMILIA, PARTENERI IN EDUCATIE 

 
 PROF. DRIMBE MONICA FLORICA  

 GPP NR 1 TINCA  
 
 Complexitatea actului educaţional, a realităţii umane şi contemporane argumentează necesitatea unor 

interrelaţionări responsabile în deciziile, acţiunile şi rezultatele educaţiei. Familia şi grădiniţa, ca agenţi ai 
socializării, sunt considerate responsabili pentru creşterea şi dezvoltarea copilului şi totodată pregătirea lui 
pentru integrarea în şcoală şi rolul lui în comunitate. La vârsta preşcolară, un factor important este gradiniţa 
care desfasoară un amplu proces instructiv-educativ aplicând metode şi procedee ştiinţifice. Pentru reuşita 
actului educaţional, munca depusă de cadrele didactice în grădiniţă trebuie continuată, susţinuţă şi întărită 
de familie. Funcţia de părinte este o ,,meserie’’ şi, ca orice meserie, ea trebuie învăţată. Părinţii trebuie să 
cunoască, să devină conştienţi de influienţa pe care o exercită prezenţa lor în viaţa copilului, să fie convinşi 
că educaţia ce trebuie dată copilului, pentru societatea actuală este diferită de cele precedente, că societatea 
viitoare va fi diferită de cea actuală, iar copilul trebuie pregătit corespunzător. Unitatea de acţiune a celor 
doi factori (grădiniţă-familie) în opera de formare a copilului este condiţionată de unitatea de vederi, de un 
mod comun de lucru şi o bună cunoaştere reciprocă. Interesul comun al celor două instituţii trebuie să 
determine o mişcare cu dublu sens, familie-grădiniţă, grădiniţă-familie, în vederea unei suficiente 
cunoaşteri a ambelor părţi.  

 Familia reprezintă un element cheie în dezvoltarea sănătăţii, competenţei şi activităţii copilului însă 
ea nu poate exercita această funcţie fără colaborarea cu grădiniţa, care asigură resurse suplimentare. Pentru 
a realiza un parteneriat eficient grădiniţă-familie, educatoarea poate implica familia în anumite activităţi 
instructive-educative. Astfel, părinţii trebuie sprijiniţi să îşi cunoasca copii, să le identifice nevoile şi să 
sprijine dezvoltarea şi creşterea lor armonioasă. Parteneriatul familie-gradiniţă, cu tot ceea ce presupune el, 
prezintă avantaje pentru toţi factorii implicaţi: educatoare, părinţi, copii. 

În privinţa formelor concrete de colaborare dintre grădiniţă şi familie, trebuie spus că ele se deosebesc 
în funcţie de scopul urmărit şi modul concret de realizare. Un exemplu ar fi referatele prezentate în faţa 
părinţilor cu anumite prilejuri. De asemenea, organizarea unor expoziţii cu lucrări realizate de copii, prin 
care părinţii au posibilitatea să-şi cunoască copilul prin prisma rezultatelor muncii sale. Participarea 
părinţilor la anumite activităţi demonstractive îi ajută să cunoască metodele şi procedeele folosite, le 
sugerează anumite modalitaţi concrete de îndrumare a jocurilor, de folosire a jucăriilor, etc. În cadrul 
acestor participări, părinţii observă modul de comportare al copilului în colectivitate, precum şi modul şi 
gradul de implicare al preşcolarului în activităţi. Un alt mijloc eficient de colaborare între grădiniţa şi 
familie sunt convorbirile cu familia. Asemenea convorbiri au loc spontan ori de câte ori se iveşte prilejul, 
sau organizat, din iniţiativa educatoarei sau a părinţilor. Avantajul lor constă în posibilităţile pe care ni le 
oferă de a analiza diferite situaţii concrete şi de a ajunge la un consens asupra măsurilor ce se vor întreprinde 
în continuare. Educatoarea are prilejul să cunoască mai bine copilul prin intermediul părinţilor, să-i 
cunoască pe aceştia din perspectiva calităţii pe care o au. Vizitele constituie o altă formă de colaborare. 
Includem aici ambele variante, vizitarea familiei de către educatoare şi vizitarea grădiniţei de către părinţi. 
Cu acest prilej educatoarea are posibilitatea să cunoască structura şi climatul educativ din familie, relaţiile 
şi valorile morale ale acestui microgrup, locul pe care copilul îl ocupă în interiorul său. Vizitând grădiniţa, 
părinţii au posibilitatea să-şi cunoască mai bine copilul şi să-şi vadă propiile rezultate, observând şi 
informându-se asupra atitudinii şi comportării copilului. O altă formă de colaborare între grădinţa şi familie 
sunt serbările copiilor, un prilej de cunoaştere reciprocă, dar şi de satisfacţie reciprocă pentru realizările 
copiilor. 
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 În concluzie, dezvoltarea psihică şi fizică a copilului la această vârstă depinde în mare măsură şi de 
cadrele didactice, dar şi de părinţi şi de aceea scopul acestei colaborări este ,, copii fericiţi – părinţi fericiţi’’. 
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 IMPORTANȚA ACTIVITAȚILOR EDUCATIVE  

IN PARTENERIAT CU PARINȚII 
 

 PROF. DUDUIALĂ AURORA 
 ŞCOALA GIM. NR. 1 ALBENI 

 
 Termenul parteneriat este „definit ca asocierea a doi sau mai mulţi parteneri, iar în literatura de 

specialitate, parteneriatul reprezintă modalitatea, formală sau informală, prin care două sau mai multe părţi 
decid să acţioneze împreună pentru atingerea unui scop comun. 

 Educația este un proces împărțit între părinți și profesori, al cărui obiectiv este formarea integrala a 
copiilor.  

 Pentru a duce la bun sfârșit o educație integrala este necesar să existe canale de comunicație și acțiuni 
ale familiei cu școala, doar așa se produce dezvoltarea intelectuală, emoțională și sociala a copiilor, în cele 
mai bune condiții. Colaborarea familiei cu școala/grădinița dezvoltă copiilor impresia că, desi se află în 
două spații diferite, ele sunt complementare. Participarea activa a părinților în viața școlară a copiilor se 
materializează printr-o mai bună autostimă a copiilor, un randament școlar mai bun, relații și atitudini 
pizitive ale părinților despre școală. 

 Familia și școala trebuie să împartă responsabilitățile în educarea copiilor. Ambii au un rol 
fundamental în dezvoltarea integral a copilului. Colaborarea familiei cu grădinița/școala are o importanță 
majoră, cu efecte pozitive asupra elevilor, părinților, profesorilor, școlii și comunității. 

 Între familie și școală trebuie să existe o comunicare foarte strânsă. Dacă un profesor vrea să educe, 
trebuie să colaboreze cu părinții, pentru ca efortul pe care îl realizează la clasă să aibă continuitate și în 
restul zilei. Atât școala cât și familia sunt responsabile de : 

 - Transmiterea de norme, valori și obiceiuri ; 
 - Dezvoltarea autonomiei copilului ; 
 - Transmiterea de cunoștințe (deși acest proces are loc în școală, familia transmite copilului 

modalități de învățare, completează cunoștințele și dezvoltă dragostea pentru lectură) ;  
- Învățarea responsabilităților (implică acceptarea normelor de comportament, de ordine, curățenie, 

mici responsabilități familiare și școlare).  
 Există mai multe forme concrete de colaborare dintre grădiniță și familie, ele se deosebesc în funcție 

de scopul urmărit și de modul de realizare : 
 - Referatele prezentate în fața părinților cu anumite prilejuri, cu teme pe bază de fapte și date concrete 

(ex.”Influența familiei asupra personalității copilului) ; 
 - Organizarea unor expoziții cu lucrări executate de copii ;  
- Participarea părinților la activități demonstrative ; 
 - Convorbirile cu familia (pot avea loc spontan sau organizat, din inițiativa educatoarei/profesorului 

sau a părinților) ; 
-Consultări individuale ; 
 - Vizitele-constituie o altă formă de colaborare. Includem aici ambele variante, vizitarea familiei de 

către cadrul didactic și vizitarea unității de învățământ de către părinți ;  
- Organizarea de activități extracurriculare, organizate și desfășurate împreună cu părinții (vizite la 

muzee, patiserii, fabrici, etc) ;  
- Participarea părinților alături de copii la diverse ateliere de lucru, organizate de cadrul didactic ;  
- Serbările copiilor cu diferite ocazii (Crăciun, 8 Martie, Sfârșit de an școlar, etc). 
 În concluzie, familia și școala sunt cele care influențează dezvoltarea individului și procesul educativ, 

de aceea este foarte importantă colaborarea tuturor celor care intervin în procesul de dezvoltare și formare 
al copilului. 

 Implicarea părinţilor și a comunităţilor este absolut necesară pentru a asigura calitatea educaţiei, 
calitate ce nu poate fi asigurată în lipsa unei incluziuni autentice. Anume părinţii și comunităţile, prin 
participarea lor directă în actul de guvernare a școlilor, trebuie să orienteze instituţiile de învăţământ spre 
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crearea unor medii educaţionale incluzive, care să abordeze cultura, principiile și practicile școlare în așa 
mod încât să asigure existenţa condiţiilor de bază în care să poată participa și învăţa toţi copiii. 
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IMPORTANȚA ACTIVITAȚILOR EDUCATIVE  
IN PARTENERIAT CU PARINȚII 

 
PROF INV. PRESCOLAR: DUGULEANA BIANCA-ELENA 

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NOVACI 
 
În fiecare an realizez un parteneriat cu părinţii elevilor pe care îi îndrum, parteneriat denumit “Doi 

parteneri-un singur scop”. Motivul realizării acestui parteneriat este necesitatea menţinerii unităţii de 
cerinţe în educaţia copilului, necesitatea realizării unei legături reale între şcoală şi familie ca parteneri egali 
în educaţia copilului. Scopul acestui parteneriat este implicarea şi participarea reală a părinţilor în 
activităţile la clasă şi la cele extracurriculare.Ca obiective majore ale acestui parteneriat aş aminti: formarea 
părinţilor în spiritul ideii de parteneri egali în educaţia copiilor; convingerea părinţilor pentru a investi în 
dezvoltarea personală a copilului şi a grupului în ansamblu; implicarea părintilor în atragerea de resurse 
(financiare sau materiale) necesare unei bune desfăşurări a actului educaţional; creearea unui mediu 
educativ pozitiv, favorabil, adecvat pentru o stimulare continuuă a învătarii spontane a copilului; 
achizitionarea de către părinţi a unor informaţii şi cunoştiinţe pe care să le folosească în educarea propriilor 
copii; implicarea părinţilor în atragerea şi găsirea de resurse materiale şi financiare necesare derulării 
serbării de Crăciun, de sfârşit de an şcolar, organizării de excursii şcolare. 

Învățământul primar este o treaptă importantă și responsabilă în cadrul sistemului de învățământ. El 
constituie temelia includerii copilului în activitatea asiduă și ordonată dintr-o colectivitate de semeni, care 
este mereu în schimbare și presupune competitivitate. 

Școala îl învață pe copil să se situeze printre semeni, să se obișnuiască cu anumite cerințe și realități 
sociale. Dar educația în familie constituie prima școală a copilului, partea cea mai importantă a pregătirii 
lui pentru viața socială și productivă. Familia trebuie să fie prima instituție socială care se preocupă de 
asigurarea condițiilor necesare dezvoltării normale a copilului. Școala și familia sunt cei doi poli de 
rezistență ai educației, care contribuie prin mijloace specifice la formarea tinerilor. 

Odată cu intrarea în școală, copilul trăiește în două lumi diferite: una a familiei, colorată încă de 
afectivitatea primei copilării, cealaltă, a școlii, încărcată de noi exigențe și de promisiunile viitorului, la fel 
de importante. Dacă aceste medii educaționale se completează și se susțin, ele asigură într-o mare măsură 
buna integrare a copilului în activitatea școlară și, pe plan mai general, în viața socială. 

Obiectivul cel mai important al colaborării dintre școală și familie în perioada școlarității mici îl 
reprezintă susținerea eforturilor copilului pentru ca acesta să dobândească primele instrumente ale muncii 
intelectuale și să obțină succesul școlar. Clasa reprezintă pentru elevi al doilea mediu de socializare, după 
familie. Aici elevul va trăi și experimenta, va învăța deprinderi sociale necesare pentru viață. 

În activitatea pe care o desfășurăm, am pornit întotdeauna de la „punctele forte”ale elevilor și cele ale 
noastre ca învățător, cum ar fi: ce știe elevul, ce poate să facă, ce îi este îngăduit să realizeze, spre ce are 
înclinații, de ce abilități didactice dispune. 

Apoi am avut în vedere”punctele slabe”pe care vrem să le îndreptăm(ce nu știe elevul, ce n-a înțeles, 
ce nu poate să facă, ce nu ne este îngăduit nouă ca învățători să facem). Este necesară o bună cunoaștere a 
elevilor și totodată o bună cunoaștere a forțelor proprii. Folosirea metodelor interactive ( discuțiile 
colective, interpretarea de roluri, rezolvarea în grup a unor probleme, efectuarea de experiențe) asigură 
condițiile oportune elevilor să se afirme atât individual, cât și în echipă. 

 Am ajutat elevii să treacă peste rețineri, să-și exprime în mod deschis opiniile personale, să vorbească 
despre evenimentele la care participă, despre calitățile și defectele lor. Elevii au dobândit nu numai curajul 
exprimării unor opinii, ci și respectul pentru părerile colegilor, ale părinților, pentru adevăr. În felul acesta 
am pus pe fiecare elev în situația de a-și exercita, în clasă, principalele însușiri care-i definesc personalitatea, 
făcându-i participanți activi, dar și colaboratori, parteneri ai noștri în ducerea la bun sfârșit a tuturor 
activităților. 

 
 

529



 
 
 
Bibliografie: 
*Moisin, Anton-Părinți și copii, Editura didactică și pedagogică, București, 1995; 
*Boroș, Maximilian-Profesorul și elevii, Editura Gutinul, Colecția de pedagogie, Maramureș, 1994 

530



 
IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE ÎN PARTENERIAT CU 

PĂRINȚII 
 

PROF. ÎNV.PRIMAR: DULĂU CAMELIA-ADRIANA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ” ION MICU MOLDOVAN”, 

MUN. BLAJ, JUDEȚUL ALBA 
 

 
 
Noțiunea de parteneriat este definită ca ,,o asociere a doi sau mai mulţi parteneri, iar în literatura de 

specialitate, parteneriatul reprezintă modalitatea, formală sau informală, prin care două sau mai multe părţi 
decid să acţioneze împreună pentru atingerea unui scop comun”. 

Una dintre cele mai importante condiţii ale creşterii eficienţei activităţii educative desfăşurate cu 
elevii o constituie asigurarea unei depline unităţi de acţiune a tuturor factorilor educativi: şcoală, familie, 
comunitate. 

 Părinţii sunt primii profesori ai copilului, ei începând educarea lui în mediul familial. Împreună cu 
părinţii, şcoala îşi are rolul bine stabilit, intervenind în dezvoltarea primară a copilului. În acest context, 
educarea părinţilor după principii ştiinţifice de psihopedagogie devine o necesitate. 

 Cooperarea profesor-părinte în beneficiul elevului vine în completarea participării părinţilor la 
gestiunea şcolii. Ca responsabili legali ai educaţiei copiilor lor ei au responsabilitatea de a influenţa natura 
acestei educaţii; modelele participative pot ajuta la coordonarea eforturilor educative şi la orientarea 
adaptării şcolii la schimbările din societate; influenţarea pe plan local asupra rezolvării problemelor şi luării 
deciziilor. Cu alte cuvinte participarea poate stimula iniţiativele si inovaţiile. 

 Colaborarea dintre şcoală şi familie presupune nu numai o informare reciprocă cu privire la tot ceea 
ce ţine de orientarea copilului ci şi pregătireapărinţilor pentru toate problemele ce le comportă această 
acţiune. În ceea ce priveşte relaţia şcoala-familie se impun deschideri oferite părinţilor privind aspectele 
şcolare, psihopedagogice, pe lângă aspectele medicale, juridice etc. O bună colaborare între familie și scoală 
se poare realiza prin parteneriate. 

Motivul principal pentru crearea unor astfel de parteneriate este dorinţa de a ajuta elevii să aibă succes 
la şcoală și, mai târziu, în viață. Atunci când părinţii, elevii și ceilalţi membri ai comunității  

se consideră unii pe alţii parteneri în educaţie, se creează în jurul elevilor o comunitate de suport care 
începe să funcţioneze. Parteneriatele trebuie văzute ca o componentă esenţială în organizarea școlii şi a 
clasei de elevi. 

 Școala şi familia au fost întotdeauna doi parteneri care au avut acelaşi scop - imbunatatirea 
randamentului şcolar al elevului, iar rezultatele au fost cele aşteptate, adică s-a observat o îmbunătăţire a 
situaţiei şcolare.  
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Printre acțiunile pedagogice ale școlii intreprinse în rândul părinților se pot menționa următoarele: 
• consultații cu părinții; 
• adunările cu părinții însoțite de expuneri și discuții pe diverse teme psihopedagogice, cum ar fi 

cunoașterea particularităților individuale și de vârstă ale copiilor, condițiile necesare învățării eficiente, 
activitatea în timpul liber etc; 

• lectoratele cu părinții susținute de specialiști de valoare; 
• adunările pe diverse teme și discuții cu părinții din comitetul de părinți. 
•  excursii, petreceri, povești, jocuri. 
Educaţia extraşcolară permite de asemenea implicarea directă a preşcolarilor în activităţi. Ele sunt 

foarte cunoscute și foarte îndrăgite de elevi și părinți, deoarece îi provoacă să se implice afectiv şi efectiv 
în realizarea sarcinilor, în căutarea şi sortarea materialelor necesare, în culegerea de informaţii şi curiozităţi 
referitoare la tema aleasă. 

Părinții care au participat la activitățile extrașcolare și-au exprimat aprobarea și interesul față de 
educația dată de școală.În urma derulării parteneriatului școală-familie am constatat un progres în ceea ce 
priveşte antrenarea elevilor într-un număr cât mai mare de activităţi extraşcolare şi în domenii diverse, iar 
în alegerea strategiilor de abordare am avut în vedere compararea obiectivelor din taxonomiile cognitive, 
afective şi psihomotrice, cu tipurile de inteligenţă sau cu diverse metode şi tehnici, în funcție de nivelul 
clasei. În asemenea situaţii, măiestria profesorului trebuie susţinută de diagnoza psihologică, fiind necesară 
în acelaşi timp şi o colaborare directă, permanentă între profesor, părinte şi copil. Toate aceste aspecte 
contribuie la sudarea relaţiilor dintre copii şi părinţi, atmosfera să fie mai caldă, de sărbătoare a tuturor 
vârstelor.  

 Trebuie să promovăm o cultură participativă și părinții să colaboreze pentru a favoriza elevulul, 
principalul protagonist al procesului educațional. 
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IMPORTANTA ACTIVITATILOR EDUCATIVE REALIZATE IN 

PARTENERIAT CU PARINTII  
 

 PROFESOR INVATAMANT PRIMAR: DUMBRAVA CELINA 
 
Primul model oferit copilului este familia sa, iar calitatea şi tipul relaţiilor copil-părinţi vor marca 

profund evoluţia viitoare a copilului (G. Mauco). 
 
 Parteneriatul pentru educaţie este un proces complex pentru ca presupune cooperarea şi armonizarea 

unor categorii foarte diverse care au sau nu legătură directă cu domeniul educaţiei. Pentru un parteneriat 
real şi eficient în educaţie sunt necesare schimbări axiologice, atitudinale şi comportamentale la nivelul 
partenerilor implicaţi profesor- parinte-elev. 

 Familia este grupul social responsabil de creşterea şi educaţia extraşcolară a copilului. Mediul 
familial are o influenţă importantă asupra copilului prin sistemele de valori proprii, prin relaţii 
interpersonale specifice, structura specifică de statusuri şi roluri. 

 Cunoaşterea şi înţelegerea familiei în calitate de partener în educaţia copiilor trebuie să fie o prioritate 
pentru şcoală, mai ales în contextul actual în care şi familia se confruntă cu adaptarea la schimbări sociale 
şi economice semnificative. Considerând familia principalul partener al şcolii trebuie să luăm în considerare 
următoarele aspecte: 

 trăsăturile generale care definesc familia 
 trăsăturile particulare ale fiecărei familii 
 rolul fiecărui membru în cadrul familiei şi statutul elevului în cadru familiei sale 
 beneficiile care decurg din colaborarea cu familia. 
Cu toate că familia este un partener tradiţional al şcolii, totuşi există o serie de bariere şi disfuncţii în 

acest parteneriat cauzate de: 
 comunicarea ineficientă dintre şcoală şi familie; 
 mentalităţi, atitudini, prejudecăţi din partea cadrelor didactice sau a părinţilor; 
 interesul limitat al unora dintre părinţi pentru educaţia copiilor; 
 statutul social, nivelul de educaţie, situaţia materială precară din unele familii; 
 proliferarea familiilor dezorganizate sau aflate în segmente sociale defavorizate; 
 atenţie diminuată acordată copiilor datorită presiunii problemelor curente. 
Pentru ca parteneriatul şcoală-familie să devină efectiv şi eficient trebuie avute în vedere următoarele 

aspecte: 
 deschiderea conducerii şcolii către colaborare cu părinţii şi implicarea în atragerea efectivă a 

părinţilor; 
 proiectarea activităţilor de cooperare, colaborare, parteneriat pe o perioadă mai îndelungată; 
 multiplicarea şi diversificarea acţiunilor care să faciliteze cunoaşterea reciprocă între profesori şi 

părinţi; 
 creşterea rolului Comitetului de părinţi în calitate de interfaţă între şcoală şi comunitatea locală; 
 informarea permanentă a părinţilor cu privire la activităţile din şcoală şi modalităţile de colaborare; 
 editarea şi diseminarea unor materiale care sunt direct adresate părinţilor; 
 atragerea părinţilor în activităţi de formare şi dezvoltare a copiilor proprii; 
 organizarea unor activităţi specifice la care să participe şi părinţii cu aptitudini în domeniu; 
 diversificarea ofertei de servicii educaţionale pe care şcoala poate să le asigure părinţilor; 
 constituirea unor structuri asociative care să includă părinţi şi personal al şcolii. 
 
 Este necesar ca părinţii să îşi schimbe optica pe care o au asupra întâlnirilor din mediul şcolar, 

aceastea putând deveni un sprijin real în îmbunătăţirea relaţiei dintre părinte şi copil, părinte şi cadru 
didactic. Cercetările arată că „în programele în care părinţii sunt implicaţi elevii au performanţe mai mari 
la şcoală decât aceleaşi programe, dar în care părinţii nu sunt implicaţi”  
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 Gradul de implicare al părinţilor în viaţa şcolară a copiilor lor influenţează şi rezultatele acestora, în 
sens pozitiv: cu cât părinţii colaborează mai bine cu şcoala, cu atât notele copiilor sunt mai mari. Educaţia 
nu este un proces de care este responsabilă în mod exclusiv şcoala, dar nici părinţii; este un proces al cărui 
succes depinde de colaborarea dintre cele două părţi implicate. Reacţia scolii, ca instituţie de educaţie, 
formare si orientare, la mobilitatea socială și economică, trebuie să fie de adaptare a conţinutului, structurii 
și funcţiilor sale, de creare de premise favorabile pentru elevi care să le permită integrarea socială rapidă, 
flexibilitatea, iniţiativa și rezolvarea de probleme, diminuarea imprevizibilului. Şcoala trebuie să facă tot 
ce-i stă în putinţă pentru valorizarea maximă a fiecărui individ prin mai raţionala stimulare intelectuală a 
elevilor, a aptitudinilor, a atitudinilor și a trăsăturilor lor de personalitate. Avem în vedere că şcolile de toate 
gradele sunt organizaţii responsabile pentru educaţia formala a copiilor și adolescenţilor. Şcolile care duc 
la bun sfârşit mult mai eficient această responsabilitate se consideră pe ele însele și elevii lor ca parte a 
sistemului social ce include familiile și comunităţile. Când şcolile, familiile și comunităţile lucrează 
împreuna ca parteneri, beneficiari sunt elevii. Colaborarea dintre şcoală şi familie presupune nu numai o 
informare reciprocă cu privire la tot ceea ce ţine de orientarea copilului ci şi pregătireapărinţilor pentru 
toate problemele ce le comportă această acţiune. În ceea ce priveşte relaţia şcoala-familie se impun 
deschideri oferite părinţilor privind aspectele şcolare, psihopedagogice, pe lângă aspectele medicale, 
juridice etc. O bună colaborare între familie și scoală se poare realiza prin parteneriate. Motivul principal 
pentru crearea unor astfel de parteneriate este dorinţa de a ajuta elevii să aibă succes la şcoală și, mai târziu, 
în viață. Atunci când părinţii, elevii și ceilalţi membri ai comunității se consideră unii pe alţii parteneri în 
educaţie, se creează în jurul elevilor o comunitate de suport care începe să funcţioneze. 

 Parteneriatele trebuie văzute ca o componentă esenţială în organizarea școlii şi a clasei de elevi. Ele 
nu mai sunt de mult considerate doar o simplă activitate cu caracter opţional sau o problemă de natura 
relaţiilor publice. Parteneriatele dintre școli, familii și comunitate pot ajuta profesorii în munca lor; 
perfecţiona abilităţile şcolare ale elevilor; îmbunătăţi programele de studiu și climatul şcolar; îmbunătăţi 
abilităţile educaţionale ale părinţilor; dezvoltă abilităţile de lideri ale părinţilor; conecta familiile cu 
membrii şcolii și ai comunităţii; stimula serviciul comunității în folosul şcolilor; oferi servicii şi suport 
familiilor şi crea un mediu mai sigur în şcoli.  
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 OBICEIURI ȘI DATINI LEGATE DE SĂRBĂTORILE DE IARNĂ- 

CONTRIBUȚII ALE ELEVILOR ȘI DASCĂLILOR 
 

PROF. INV. PRIMAR ANCA DUMEA,  
ȘCOALA GIMNAZIALA „ȘTEFAN LUCHIAN”, MOINEȘTI 

 
 Pentru însuşirea limbii în şcoala românească a veacului trecut Ion Creangă opta, ca autor de manuale, 

pentru ponderea creaţiilor folclorice nu din lipsa unor texte merituoase, ci din considerente clare ale 
conservării şi perpetuării acestei valori ,,de care se leagă tot trecutul unui popor, cu datinile străbune, 
jocurile, cimiliturile, proverbele, legendele şi cântecele populare, cele pline de dulceaţă”.  

 Utilizarea de metode ca: experimentul folcloric, culegerea prin observaţie, fişa de frecvenţă, 
cronologizarea, variantele de basm, cercetarea naraţiunii epice şi de descoperire a tipurilor de narare 
(liniară, ascendentă, în palier, în trepte şi în cerc), a funcţiilor etice ale personajelor şi ale mesajelor, 
întocmirea de repertoare de arhaisme şi regionalisme, anchete pe tema datinilor şi obiceiurilor, transpunerea 
pe peliculă a unor cusături, activităţi de gospodărie, excursii în locurile unde se păstrează datinile şi 
obiceiurile neatinse de modernism, conservarea acestora prin scris sau prin memorare şi transmiterea orală 
prilejuiesc legături interdisciplinare temeinice, utile nu numai studiului ci şi integrării în societate în 
general, în viaţa de zi cu zi. 

 Nu de puţine ori elevii pot reconstitui sau pot individualiza evenimente istorice din trecutul unor 
zone (localităţi) cercetate sau din trecutul mai îndepărtat al poporului. 

 Pe 27 decembrie la Moineşti are loc Festivalul datinilor şi obiceiurilor tradiţionale "Anii vechi şi anii 
noi", eveniment ce deschide seria manifestarilor de acest gen organizate la fiecare final de an pe Valea 
Trotuşului şi include cele mai frumoase reprezentaţii populare precum Plugul, Irozii, Mascații, Jocul 
Ursului, Jocul Caprei, Banda lui Bujor, etc., reprezentaţii care nu de puţine ori au în alcătuire copii. Mulți 
turiști vin să vadă jocurile cu măști în care se întrec cete de tineri, măști tradiționale - multe confecționate 
de meșteri care au păstrat tradiția prelucrării pieii și a blănii sau care ironizează personaje reale – medicul, 
polițistul, jandarmul, vânătorul etc. Dansul ursului, cel mai renumit în zona etnografică a Trotușului, evocă 
regenerarea naturii, trecerea anotimpurilor.  

În dans, desfășurat în ropotele tobelor, ursul moare, apoi reînvie o evocare a puterii acestui animal, a 
capacității sale de a trece peste iarna grea pentru a anunța primavara. Cele mai vestite cete de urși sunt în 
Dărmăneşti, Asău si Dofteana. Jocul urșilor din Dărmănești, Asău, Dofteana și din satele din jur a evoluat 
de la un simplu obicei la un adevărat spectacol de mari proporții și cu largă rezonanță. În ropotele 
asurzitoare ale tobelor urșii tinuți de lanțuri de către ursari joacă într-un ritm frenetic. Masca-costum de urs 
se compune dinr-o blană întreaga de urs, împodobită cu curele, ținte și canafi. Jocul căiuților evoca tinerețea 
și fertilitatea. În vechime, calul era considerat o pavăză contra duhurilor rele, apărător al gospodăriilor și 
bisericilor. În zilele noastre dansul impresionează prin agilitatea interpreților.Jocul caprei, la origine un 
dans al fertilității, are urări pline de haz, însoțite decântecul fluierașilor. Se joacă în Moldova ,,Jienii”, teatru 
popular inspirat de legenda lui Iancu Jianu, la răscrucea dintre ani, atunci când anul cel nou îl ucide simbolic 
pe cel vechi cu o cruce de lemn. În Dărmănești și în satele din jur se întâlnește obiceiul denumit "Incontrarea 
irozilor" în care iau parte flăcăi îmbrăcați în costume femeiești. Deși este de inspirație biblică, obiceiul 
irozilor nu comporta nimic religios. În zilele noastre, o serie de obiceuri și datini legate de sărbatorile de 
iarnă au evoluat de la cele ce reprezentau străvechi semnificații agro-pastorale spre adevărate spectacole 
scenice capătând valențe noi. Este vorba de o dublare a functiilor acestora: o functie tradițională, legată de 
implicațiile lor în viața satului și una artistică, a spectacolului scenic. 

 Sărbătorile de Crăciun durează, în sens restrâns, trei zile (25-28 decembrie). Sărbatoarea Crăciunului 
este una dintre cele mai aşteptate sărbători. Tăierea porcului (urmată de gătitul produselor din carne: 
cârnaţii, toba, chişca, caltaboşul, sarmalele şi răciturile), pomana porcului, cadourile de sub brad şi colindele 
din această perioada o fac să fie cu adevărat specială. Lumea valorilor (tradiţionale) se formează atât în 
activităţile din clasă, în familie cât şi în afara ei, dar şcoala va influenţa într-un mod determinant formarea 
personalităţii copilului. Activităţile extracurriculare realizate cu prilejul sărbătorilor de iarnă au aspect de 
viaţă trăită, de învăţare nemijlocită, de obişnuit, de implicare în cotidian, de contribuţie la descoperirea, 
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păstrarea şi îmbogăţirea tradiţiei; au o deosebită influenţă formativă, sunt un bun prilej de destidere, de 
bună dispoziţie, dezvoltând la copii sentimentul apartenenţei la colectivitatea din care fac parte, 
deprinzându-i totodată să-şi stăpânească emoţiile provocate de prezenţa spectatorilor. 

 Vreme de 40 de zile înainte de Naşterea Domnului unii dintre noi ţin Postul Crăciunului. În această 
perioadă a Postului Crăciunului, în unele şcoli de pe raza municipiului au loc şezători în care sunt prezentate 
obiceiurile specifice desfăşurate în gospodării în această perioadă a anului. Când lumea satelor intra într-o 
perioadă de repaus, după terminarea muncilor agricole, mai ales după Lăsatul Secului de Crăciun, erau 
organizate întâlniri cu caracter lucrativ, dar şi distractiv, şezătorile, loc în care se învăţau deprinderi practice 
şi numeroase obiceiuri. Şezătorile aveau loc în serile zilelor lucrătoare, locul de desfăşurare fiind anunţat 
din timp. Gospodina în casa căreia avea loc întrunirea se pregătea cu băutură şi mâncare, laviţe sau scaune 
necesare. Atmosfera era deosebită. Astăzi doar oamenii satului se mai întâlnesc la şezători, unde se ţese, se 
toarce, se despănuşează porumb, cei din oraşe neavând astfel de îndeletniciri, iar elevilor care sunt chemaţi 
la ,,şezători” li se vorbeşte despre tradiţii şi li se arată frumuseţea lucrului ,,în comun”. In zona Bacăului, 
în seara de Ajun se fac “pelincile Domnului” sau turte cu julfă, turte subţiri, coapte pe plită şi care sunt apoi 
umplute cu seminţe de cânepă zdrobite sau nucă măcinată şi mult zahăr. 

Elevii sunt atraşi de activităţile artistice, reacreative, distractive şi sunt mulţi elevi care au participat 
la diferite proiecte de preparare a bucatelor tradiţionale. Acestea stârnesc interes, produc bucurie, facilitează 
acumularea de cunoştinţe şi abilităţi. 

 Colindatul este un scenariu compus din texte ceremoniale (colinde), formule magice, dansuri, gesturi, 
interpretat în casă, pe uliţe, de o ceată sacră pe care deseori copiii le învaţă la şcoală. Colindele transmit 
urări de sănătate, rod bogat, împlinirea dorinţelor în noul an. Colindatul este cea mai răspândită tradiţie a 
românilor. Când persoanele colindate nu primesc colindătorii, închid uşile sau nu oferă daruri, efectele 
magice sunt opuse, ei încălcând regulile acestui obicei. Începând cu 23 spre 24 Decembrie, întâlnim 
colindători odată cu lăsarea serii şi până în miez de noapte. La şcoală în ,,şezători”se învaţă colindele 
locului, sunt puse în scenă dramatizări ale Naşterii Mântuitorului, se pregătesc expoziţii tematice, artistico 
– plastice, literare etc. La activitate participă părinţi şi bunici ai elevilor, cunoştinţe, alte cadre didactice 
reuşindu-se îmbunătăţirea relaţiilor de comunicare şi inter-relaţionare, împărtăşirea experienţei pozitive, 
stimularea cooperării şi creativităţii, valorificarea potenţialului creativ al participanţilor, dezvoltarea 
aptitudinilor plastice, literare şi digitale, spontaneitatea, dezvoltarea imaginaţiei, integrarea socială a 
elevilor cu CES, atragerea efectivă a elevilor în activităţi care dezvoltă latura morală, socială, afectivă a 
personalității lor. 
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PARTENERIATE EFICIENTE PENTRU PĂRINȚI ȘI PROFESORI 

 
PROF. LOGOPED, DUMITRACHE ELVIRA ALINA, 
 CJRAE, DROBETA-TURNU SEVERIN, MEHEDINȚI 

 
Profesorii și părinții sunt, în general, de acord că sunt de dorit relații pozitive, susținute și deschise 

între casă și școală, părinte și profesor. În plus, cercetările au arătat că implicarea părinților și parteneriatele 
de succes între părinți și cadrele didactice conduc la îmbunătățirea rezultatelor educaționale pentru copii.  

Parteneriatul cu părinții în educația timpurie permite copiilor să vadă oameni importanți din viața lor 
care lucrează împreună. Când copiii văd interacțiuni pozitive între părinți și educatori, încep să înțeleagă 
importanța construirii relațiilor sănătoase. Copiii se simt mai în siguranță cu cadrele didactice și personalul, 
care sunt respectați în mod vizibil și au încredere în părinții lor, ceea ce le permite să se simtă confortabil 
și să se concentreze asupra învățării. Parteneriatele pozitive sunt, de asemenea, benefice pentru părinți și 
profesori. Prin participarea sporită, părinții devin mai conștienți de educatori și îngrijitori. Atunci când 
părinții se simt încrezători și sprijiniți, se îngrijesc mai puțin și experimentează o mai bună sănătate și 
bunăstare mentală.  

Conform unui recent studiu de impact asupra copilului, familiile care participă la programe de 
parteneriat își intensifică activitățile de învățare la domiciliu. Învățarea activă și consistentă sporește 
dezvoltarea cognitivă a copiilor și apropie familiile. De asemenea, este important să fie respectat faptul că 
părinții fac un salt de credință atunci când își așază copiii în grija educatorilor. Un parteneriat pozitiv îi 
ajută pe părinți să se simtă apreciați și respectați de către educatori. Când părinții se simt apreciați, respectați 
și încrezători în abilitatea de a-și învăța copilul, este mai ușor pentru copiii lor să se dezvolte și să învețe. 
Când profesorii se simt respectați și încrezători de părinți, aceștia se pot concentra mai bine pe îngrijirea 
copiilor aflați sub supravegherea lor.  

Cercetările arată că majoritatea copiilor au mai multe șanse de a reuși și sunt mai puțin susceptibili 
de a se angaja în comportamente violente dacă familiile lor sunt implicate în educația lor. Mulți părinți 
spun, totuși, că se simt nedoriți sau inconfortabil în școlile/grădinițele copiilor lor. Profesorii se simt deseori 
atacați de părinții care sunt foarte implicați. Activitățile educative sunt benefice în mai multe moduri. Îi 
ajută să socializeze, să dezvolte spiritul de echipă și abilitățile de management al stresului, pe lângă 
îmbunătățirea sănătății. Dezvoltarea unui hobby pozitiv într-un copil duce foarte mult la menținerea 
acestuia departe de influențele negative ale vieții și, uneori, joacă un rol decisiv în determinarea traseului 
său în carieră. Dacă părinții încep să se implice în experiențele noi ale copilului care îi ajută să exploreze 
lumea din jurul lor, cei din urmă sunt mai puțin susceptibili să facă față problemelor care apar din plictiseală 
în viața lor. Activitățile copiilor ar trebui să se bazeze pe ceea ce este mai bun pentru vârsta lor. 
Familiarizându-se cu programul grădiniței, părinții pot aprecia mai bine valoarea învățării pe bază de joc și 
pot învăța despre atitudinile, abilitățile și strategiile pe care le dezvoltă copiii lor. Această conștientizare va 
spori capacitatea părinților de a discuta împreună cu copiii lor, de a comunica cu educatorii și de a pune 
întrebări relevante despre dezvoltarea copiilor lor. Cunoașterea programului va ajuta, de asemenea părinții 
să înțeleagă creșterea copiilor lor în procesul de învățare și va spori capacitatea lor de a lucra cu educatorii 
pentru a îmbunătăți procesul de învățare și dezvoltare a copiilor lor. 

 Părinții sunt prima și cea mai puternică influență asupra învățării, dezvoltării, sănătății și bunăstării 
copiilor lor. Părinții aduc diverse perspective sociale, culturale și lingvistice și sunt primele modele de copii 
ale copiilor lor în ceea ce privește învățarea despre valori, comportamentul adecvat și credințele și tradițiile 
etnoculturale, spirituale și personale. Prin urmare, este important ca școlile și părinții să colaboreze pentru 
a se asigura că mediul familial și școala oferă un cadru de susținere reciproc pentru educația copiilor.  

Cum implicăm familia? • Vorbiți cu părinții informal pe terenul de joacă și în hol - de exemplu, atunci 
când își aduc/iau copiii. Aceste conversații informale vor contribui la consolidarea parteneriatelor stabilite 
în cadrul întâlnirilor inițiale. • Oferiți părinților și familiilor posibilitatea de a afla mai multe despre ceea 
ce se întâmplă în grădiniță. De exemplu, organizați o dată de joc și invitați și familiile acestora la o masă 
informală. Invitați familiile să se implice în joc cu copiii lor într-o varietate de contexte din jurul școlii și 
al locului de joacă. Furnizați informații pentru a ajuta părinții să vadă ce învață copilul prin joc în fiecare 
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din aceste context. • Furnizați numeroase și variate oportunități pentru ca părinții și familiile să facă parte 
din procesul de învățare și predare. De exemplu: o Invitați părinții, alți membri ai familiei sau membri ai 
comunității (de exemplu, bătrâni, bunici, voluntari retrași) să vină la sala de clasă pentru a spune sau a citi 
povești sau pentru a contribui la crearea de cărți pentru copii. o Invitați părinții sau membrii comunității să 
contribuie la întrebările copiilor din sala de clasă, prin împărtășirea experienței lor (de exemplu, prin 
participarea la o experiență de gătit în grupuri mici sau prin crearea unei grădinițe) sau prin furnizarea de 
materiale relevante. o Invitați părinții sau alți membri ai familiei să se alăture clasei în vizitele în zonele de 
interes din comunitate. De exemplu, într-o vizită în oraș, ei pot contribui la înregistrarea observațiilor 
copiilor în fotografii sau pe video și pot readuce diverse tipuri de produse pentru a le folosi în dezvoltarea 
vocabularului. • Cereți părinților să contribuie cu obiecte de la domiciliu pentru folosirea în clasă, cum ar 
fi containerele pentru produse alimentare, cutiile și ziarele sau revistele. • Invitați părinții să vină la clasă 
pentru a observa copiii la joacă. Furnizați o scurtă listă de lucruri pe care să le observe atunci când copiii 
se joacă, precum și întrebările pe care le pot solicita pentru a continua anchetele copiilor. • Furnizați o listă 
de solicitări pentru părinți, pentru a-i ajuta să vorbească cu copiii lor despre învățarea lor la grădiniță. 
Includeți modalități prin care părinții și familiile pot extinde învățarea la domiciliu.  
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IMPORTANȚA ACTIVITAȚILOR EDUCATIVE 

 IN PARTENERIAT CU PARINȚII 
 

 PROF. INV. PRIMAR: DUMITRESCU VERONICA,  
ȘCOALA GIMNAZIALA BADULESTI DAMBOVIȚA 

 
 Şcoala sprijinită de familie, prin cunoştinţele, deprinderile şi priceperile pe care le transmit copiilor, 

le ajută acestora să-şi dezvolte şi capacitatea de a se orienta corect manifestările lor de independenţă. În al 
doilea rând, spiritul de independenţă este necesar pentru perioada când şcoala nu va mai fi de faţă, când 
omul integrat în societate este nevoit să înveţe si să se adapteze singur. Prin educarea spiritului de iniţiativă, 
noi pregătim elevii pentru viaţă. 

 Familiile în societatea modernă se confruntă cu solicitări ridicate, cu o competiţie crescută pentru 
obţinerea atenţiei copiilor şi, uneori, din dorinţa de a le oferi siguranţa economică, petrec mai puţin timp cu 
cei mici. Dacă mai există şi lipsă de comunicare între şcoală şi familie, situaţia devine mai complicată. De 
aceea, şcolile încearcă să vină în întâmpinarea părinţilor prin organizarea unor activităţi comune, un rol 
important avându-l lectoratele deoarece prin intermediul acestora cadrele didactice îi pot îndruma pe părinţi, 
îi pot face să înţeleagă rolul pe care îl are parteneriatul şcoală-familie în procesul de instruire a copiilor.  

 Parteneriatele eficiente sunt planificate şi implementate cu grijă, personalul şcolii trebuie să se 
instruiască şi să ceară la nevoie ajutorul unor specialişti în consiliere şcolară pentru a pune în practică 
cooptarea părinţilor. Un prim pas este evaluarea, la începutul anului şcolar, a nevoilor, perspectivelor şi 
modelelor părinţilor, în ceea ce priveşte implicarea şcolară. Această evaluare îl ajută pe cadrul didactic în 
planificare şi în transmiterea mesajului către părinţi că le este apreciată opinia şi că va fi luată în considerare 
de către şcoală. 

 La nivelul clasei noastre părinţii sunt încurajaţi să stabilească ţelurile de atins pentru copiii lor şi pe 
cadrele didactice să stabilească obiectivele de realizat mai departe pentru obţinerea succesului şcolar. 
Obiectivele sunt precizate la începutul anului şcolar şi pot fi scrise într-un contract între părinţi, cadrele 
didactice şi elevi.  

 Acest contract poate lista responsabilităţile fiecăruia şi este semnat de fiecare dintre participanţi. 
Scopul contractului este acela de a-l ajuta pe elev să înveţe, mai ales dacă fiecare elev are pentru el anumite 
obiective specifice, stabilite în colaborare părinţi-cadru didactic. 

Acest tip de contract se constituie ca un sistem de obligaţii reciproce în cooperarea părinţilor cu 
profesorii şi implică colaborarea părinţilor în activităţile şcolare şi extraşcolare în colaborare cu autorităţile 
locale. 

Astfel la nivelul anului şcolar 2020-2021 parteneriatul şcoală –familie are ca obiectiv 
general îmbunătăţirea rezultatelor şcolare(capacităţi,competenţe, atitudini ) prin participarea 

părinţilor la activităţile desfăşurate on line în parteneriat cu şcoala până la sfârşitul anului şcolar2020 și în 
continuare daca este cazul avand ăn vedere situația dată. 

Obiective specifice: 
- realizarea unei comunicări optime între părinţi şi învăţător;  
-înlăturarea factorilor perturbatori in cadrul comunicării şcoală-familie;  
-creşterea gradului de implicare a părinţilor în toate activităţile şcolare şi extraşcolare; 
- schimbarea mentalităţii neadecvate a unor părinţi faţă de şcoală; 
-cunoaşterea de către părinţi a posibilităţilor şi nevoilor psiho-fizice ale copiilor; 
-învăţarea unor deprinderi şi tehnici de muncă intelectulală sub formă de activităţi comune elevi – 

părinţi – învăţători.  
  
 
Rezultate aşteptate: consolidarea abilităţilor de comunicare părinte – învăţător, îmbunătăţirea situaţiei 

şcolare a elevilor. 
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 IMPORTANŢA PARTENERIATULUI EDUCAŢIONAL  

 GRĂDINIŢĂ ŞI FAMILIE  
  

 PROF. INV. PRESC. DUMITRU CRISTINA 
 GRADINITA P. N. BADULESTI 

 JUD. DAMBOVITA 
 
 Grădiniţa este prima unitate de învăţământ cu care copilul dar şi familia intră în contact. Ea poate 

oferi părinţilor o imagine obiectivă a copilului, poate sprijini şi orienta familia în educarea copiilor. 
Educatoarele trebuie să lucreze cu familiile în scopul organizării activităţilor zilnice, asigurării educaţiei şi 
întâmpinării nevoilor sale. În acelaşi timp, educatoarea nu trebuie să uite că familiile învaţă împreună cu 
copiii. Copilul este un membru nou şi unic al familiei care trebuie să înveţe să-l cunoască cu tot ce ţine de 
personalitatea, temperamentul şi stilul său.  

 Părinţii, familia sunt primii oameni chemaţi să pună bazele educaţiei unui copil deoarece pregătirea 
pentru viaţă a omului de mâine începe din primele luni de existenţă. Faptele de astăzi ale copiilor reprezintă 
o prefigurare certă a celor de mâine. Deprinderile şi convingerile conturate acum formesză baza modului 
de acţiune din viitor. Atitudinile şi comportamentele părinţilor vor fi primele modele copiate cu fidelitate 
de copii.  

 Educaţia vârstelor mici este considerată temelia personalităţii fiecărui individ, de aceea educaţia 
trebuie să răspundă în primul rând nevoilor individuale şi să realizeze echilibrul între acestea şi dezvoltarea 
socială. Responsabilitatea dezvoltării copilului în primele etape revine în primul rând familiei sale. Chiar 
şi atunci când grădiniţa oferă programe foarte bune şi eficiente, ea nu poate contracara experienţa negativă 
acumulată de copil în familia sa. Mai mult, ceea ce învaţă copilul de la educatoare poate să nu prezinte 
importanţă dacă părinţii nu întăresc şi nu valorifică suficient programul. În consecinţă pentru ca activitatea 
derulată în cadrul unui program de educaţie scolară să-şi dovedească eficienţa este necesar ca aceasta să se 
facă mai întâi cunoscută parintilor şi ulterior să existe o colaborare strânsă între aceştia şi educatoare. De 
asemenea, existenţa unor reguli comune, cunoscute şi fixate împreună, uşurează mult efortul educativ. În 
cadrul unei grădiniţe există o reţea complexă de relaţii care au un potenţial considerabil de influenţare a 
copiilor, atât în sens pozitiv, cât şi în sens negativ. Printre cele mai importante relaţii de parteneriat, poate 
fi menţinuta relaţia dintre părinţi şi grădiniţă. Dacă părinţii sunt implicaţi în programul educativ de la 
început ei vor înţelege importanţa colaborării cu grădiniţa şi cu educatoarele şi îşi vor forma deprinderea 
de a se interesa şi a sprijini activitatea pe care copilul o desfăşoară aici. 

 Preşcolarul ar trebui să aibă toate condiţiile unui cadru optim în care să se dezvolte şi această 
răspundere revine în mare măsură familiei care poate îndeplini această sarcină doar printr-o colaborare 
eficientă cu grădiniţa.  

 Familia oferă copilului un mediu afectiv, social şi cultural. Mediul familial, sub aspect afectiv, este 
o şcoală a sentimentelor deoarece copilul trăieşte în familia sa o gamă variată de relaţii interindividuale, 
copiindu-le prin joc în propria conduită. Cu triplă funcţie, reglatoare, socializatoare şi individualizatoare, 
familia contribuie în mare măsură la definirea personalităţii şi conturarea individualităţii fiecărui copil. 

 Unitatea de acţiune a celor doi factori (grădiniţă şi familie) în vederea formării copiilor este 
condiţionată de un mod comun de lucru şi de o bună cunoaştere reciprocă, iar începutul este dat de 
cunoaşterea familiei de către educatoare, a caracteristicilor şi potenţialului ei educativ. Familia este o sursă 
principală de informaţii privind relaţiile interpersonale dintre membrii acesteia, aşteptările privind educaţia 
copilului, stilul educaţional, autoritatea părinţilor şi metodele educative folosite, valorile promovate, 
climatul educaţional, responsabilităţile pe care copilul le îndeplineşte. 

 Educatoarele trebuie să asigure părinţilor numeroase ocazii de a se implica în programul grădiniţei, 
comunicând în fiecare zi, povestindu-le despre cum şi-a petrecut copilul lor timpul, ce activităţi de învăţare 
a desfăşurat, ce progres sau regres a realizat copilul sau anunţându-i ce activităţi sau întâlniri au planificat. 
Ele trebuie să ajungă să cunoască bine familiile şi copiii de aceea vor folosă toate ocaziile pentru a comunica 
cu părinţii şi a schimba informaţii. Unele familii vor dori să se implice mai mult, altele mai puţin. Frecvenţa 
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şi conţinutul discuţiilor cu părinţii vor depinde şi de dorinţa acestora de a comunica sau de nevoile şi 
preferinţele lor.  

 Există numeroase căi de implicare a familiilor în programul de educaţie al copiilor. Unele familii pot 
veni la întâlniri, altele pot trimite materiale confecţionate acasă, altele ar putea participa la activităţile din 
grădiniţă, iar altele să facă parte din comitetul de părinţi. 

 În cadrul întâlnirilor individuale periodice educatoarea va analiza evoluţia dezvoltării copilului, va 
identifica care sunt domeniile de dezvoltare care necesită o diversificare a activităţilor, care sunt activităţile 
care sunt realizate cu uşurinţă acasă, modul în care copilul reacţionează la diverse activităţi propuse. 
Părintele se simte implicat în viaţa copilului său şi vede continuitatea relaţiei dintre „acasă” şi „la grădiniţă”. 
În acest fel, începe să îşi verbalizeze temerile sau să se simtă valorizat în rolul său, se poate centra pe 
observaţiile asupra copilului său. Educatoarea poate evalua dacă abilităţile parentale au nevoie de suport şi 
îi poate oferi diverse materiale pentru aşi îmbogăţi cunoştinţele şi dezvolta capacităţile parentale. De aceea 
aceste întâlniri au un profund caracter de confidenţialitate.  

 O modalitate modernă de implicare o reprezintă familiile în sala de grupă. Uneori familiile se simt 
intimidate o dată intrate în sala de grupă, considerând că aceasta este „aria” de influenţă aparţinând exclusiv 
educatoarelor. Acesteia îi revine răspunderea de a încuraja familiile să vină în sala de clasă oricând doresc. 
Atenţia personală arătată îi va ajuta pe părinţi să renunţe la orice stânjeneală. Părinţii pot asista la activităţile 
desfăşurate de educatoare cu copiii, pot învăţa modalităţi de comunicare eficienţă cu aceştia şi modalităţi 
de soluţionare a situaţiilor de criză. Pe măsură ce părinţii se obişnuiesc să participe la activităţi ei vor ajunge 
să cunoască şi să respecte munca educatoarelor, vor vorbi mai liber despre progresele făcute de copiii sau 
despre problemele pe care le au, se vor împrieteni cu ceilalţi părinţi, vor învăţa mai multe şi vor înţelege 
mai bine modul de dezvoltare al unui copil, vor învăţa să desfăşoare activităţi similare acasă sau să continuie 
acasă activitatea educatoarei cu activităţi în completarea acesteia, vor găsi răspunsuri la întrebările care îi 
frămîntă, îşi vor observa copilul la joacă şi vor învăţa să-şi conceapă copilul în relaţie cu ceilalţi. 
Participarea părinţilor la activităţile copilului are un dublu câştig: pe de o parte, copilul se va simţi securizat 
de prezenţa părinţilor, astfel încât va fi mai deschis spre explorare; pe de altă parte, se va face un transfer 
de abilităţi practice şi cunoştinţe de la educator spre părinte, prin exersarea amenajării spaţiilor, a 
comunicării cu copilul, prin observarea atentă a acestuia într-un alt context decât cel de acasă.  

 Acolo unde spaţiul o permite se poate amenaja o cameră rezervetă familiei sau măcar un colţ în care 
se pot afişa lucrările copiilor sau poze ale acestora din timpul activităţilor precum şi informaţii utile pentru 
educarea copiilor acasă, pliante despre cursuri şi concursuri pentru copii. Aici ei se pot întâlni cu alţi părinţi, 
analiza şi aprecia munca copiilor, pot citi informaţiile expuse la avizier. De obicei acest spaţiiu se poate 
amenaja pe holul grădiniţei. Acest spaţiu poate conţine şi cărţi de specialitate despre dezvoltarea copiilor şi 
despre educaţia parentală pe care părinţii să aibă posibilitatea să le împrumute.  

 Întrunirile şi întrevederile familiale sunt o componentă importantă a parteneriatului grădiniţă-familie. 
Există câteva tipuri de întâlniri familiale: întâlniri planificate de consultanţă, cele ale grupurilor de opinie 
şi dialog, întâlniri informale şi cele organizate cu ocazia unui eveniment special. Educatoarele au 
responsabilitatea de a programa întâlnirile de consiliere cu părinţii săptămânal pentru a discuta despre 
proiectele tematice desfăşurate şi despre alte probleme care preocupă ambele părţi. Pentru că aceste întruniri 
sunt destinate părinţilor subiectele alese trebuie să fie de interes pentru aceştia. Întrunirile vor fi benefice 
numai dacă se axează pe problemele care îi preocupă pe părinţi care nu vor participa dacă nu le vor găsi 
interesante şi utile. De aceea este necesar ca educatoarea împreună cu familiile să descopere care aspecte îi 
interesează şi vor stabili data întâlnirii.  

 Educatoarea află care sunt interesele familiei prin întâlnirile informale sau prin intermediul 
chestionarelor referitoare la interesele familiei. Anumite subiecte pot fi prezentate de o manieră mai 
formală, aşteptându-se şi o replică din partea părinţilor. Alte aspecte cer un mai mare grad de participare, 
familiile putând în acest caz să-şi practice abilităţile şi experienţa. Educatoarea va concepe o planificare a 
activităţilor de consiliere şi sprijin pentru părinţi incluzând teme generale dar şi particulare la sugestia 
părinţilor.  

 Grupurile de susţinere şi dialog se formează de obicei din dorinţa comună a câtorva familii care vor 
să dezbată împreună un subiect. Adesea după o întrunire, câţiva părinţi vor dori să dezbată anumite subiecte 
sau să afle mai multe date. Familiile cu un interes specific sau cu necesităţi deosebite se pot întruni şi susţine 
reciproc, schimbând opinii, sugestii şi resurse. Aceste grupuri de opinie pot fi formate din: taţi, părinţi unici, 
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părinţi ai copiilor cu diferite deficienţe, părinţi tineri, mame. Educatoarele ar trebui să susţină aceste eforturi 
oferind informaţii de specialitate. Medierea educatoarei şi spaţiul pus la dispoziţie pentru derularea acestor 
activităţi consolidează abilităţile parentale, valenţa participativă în viaţa copilului şi dezvoltă un sentiment 
de apartenenţă la comunitatea grădiniţei, generând implicare în viaţa instituţiei. 

 Întrunirile comisiei de consultanţă familială le facilitează părinţilor o participare activă în cadrul 
tuturor aspectelor importante ale programului educaţional. În cadrul acestor întâlniri se va discuta despre: 
participarea familiei, comunicarea educatoare-părinţi, implicarea comunităţii, organizarea de evenimente 
sociale, strângerea de fonduri, organizarea unor excursii.  

 Educatoarea poate să propună părinţilor un program de vizite la domiciliu, dar acestea trebuie să 
apară în plan doar după consolidarea relaţiei de încredere dintre părinte şi educator. Vizita la domiciliu este 
investită adesea cu un puternic rol evaluativ, care se adresează părintelui şi este destul de dificil să accepte 
acest lucru. Important este ca părintele să nu resimtă aceste vizite ca abuzive, ci ca modalităţi de colaborare 
partenerială, pentru a determina un răspuns cât mai adecvat nevoilor de dezvoltare ale copilului lor. 

 Oricărei persoane îi place să fie apreciată, recunoscută şi să sărbătorească succesele. Reuşitele 
copiilor trebuie sărbătorite de aceea cu diferite ocazii educatoarele organizează serbări care costituie un 
prilej de cunoaştere reciprocă şi de satisfacţie reciprocă pentru realizările copiilor. Părinţii se pot implica în 
desfăşurarea repetiţiilor, în confecţionarea costumelor sau a decorului, în organizarea unor mini petreceri 
pentru copii la sfârşitul acestori serbări.  

 Meseria de părinte se învaţă în timp şi cu sprijinul educatoarei în perioada preşcolarităţii, iar de buna 
colaborare a familiei cu grădiniţa depinde dezvoltarea armonioasă şi unitară a copilului. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bibliografie: 
* Dumitrana, M., 2000 „Copilul, familia şi grădiniţa”, Editura Compania, Bucureşti 
* Voiculescu, E., 2001 „Pedagogie preşcolară”, Editura Aramis, Bucureşti  
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PROIECT DE PARTENERIAT CU PĂRINȚII GRUPEI ”HĂRNICEILOR” 
”ÎL AȘTEPTĂM CU NERĂBDARE 

 PE MOȘUL CEL BUN” 
03 DECEMBIE 2020 

 
ORGANIZATOR: PROF. DUȘA ADRIANA-ELENA 

 
PARTENERI:părinții copiilor,  
Locul desfășurării: curtea grădiniței; 
Grup țintă: preșcolarii grupei”Hărniceilor”, 
Resurse materiale: bomboane, ciocolată, jucării, diplome, ecusoane, pungi cu daruri, fișe de colorat. 
Resurse umane: copiii grupei mijlocii ”Hărniceilor”. 
Evaluare:poze, impresii. 
Scop: dezvoltarea interesului față de tradițiile românești de iarnă. 
Obiective operaționale: 
-să numere cadourile Moșului Nicolae; 
-să recite o poezie despre Moș Nicolae, 
-să audieze cu atenție ”Legenda lui Moș Nicolae”, 
-să cunoască tradițiile de Moș Nicolae; 
-să primească daruri folosind formule de politețe. 
Derularea activităților 
 Educatoarea va procura bomboane, ciocolată, jucării, fructe exotice și le va împacheta în pungi 

transparente realizând cadouri. La activitatea online va anunța copiii că moșul Nicolae a lăsat pungi cu 
daruri în păpucii de casă din dulapul grupei mijlocii”Hărniceilor” de la grădiniță. Copiii vor recita o poezie 
pentru Moș Nicolae deoarece acesta pândește la fereastră neîncetat și pentru că au colorat au primit 
cadourile.Aceste cadouri au sosit mai repede deorece sunt mulți copii de vizitat și nu are Moșul timp pentru 
toți. În cadrul activității online se audiază colinde pentru copii, povestea lui Moș Nicolae povestită de 
educatoare, se ascultă cântecelul ”Vine Moș Nicolae”. 

 Deoarece a descoperit cadourile în păpuci, educatoarea le arată copiilor online și îi invită să vină în 
curtea grădiniței pentru a le ridica.Părinții se prezintă la grădiniță împreună cu copiii pentru a ridica darurile. 
În momentul primirii cadoului copiii rostesc politicos ”Mulțumesc!”.În punga cu daruri se află mai multe 
bomboane care pot fi numărate. 
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE REALIZATE ÎN 

PARTENERIAT CU PĂRINŢII 
 

PROF.INV.PRIMAR DUȚĂ GEORGIANA 
COLEGIUL ,,FERDINAND I,,MĂNECIU-PH 

 
 Învățământul primar este o treaptă importantă și responsabilă în cadrul sistemului de învățământ. El 

constituie temelia includerii copilului în activitatea asiduă și ordonată dintr-o colectivitate de semeni, care 
este mereu în schimbare și presupune competitivitate. 

Obiectivul cel mai important al colaborării dintre școală și familie în perioada școlarității mici îl 
reprezintă susținerea eforturilor copilului pentru ca acesta să obțină succesul școlar.  

 Ca obiective majore ale parteneriatului ȘCOALĂ-FAMILIE aş aminti: formarea părinţilor în spiritul 
ideii de parteneri egali în educaţia copiilor; convingerea părinţilor pentru a investi în dezvoltarea personală 
a copilului şi a grupului în ansamblu; implicarea părintilor în atragerea de resurse (financiare sau materiale) 
necesare unei bune desfăşurări a actului educaţional; creearea unui mediu educativ pozitiv, favorabil, 
adecvat pentru o stimulare continuuă a învătarii spontane a copilului; achizitionarea de către părinţi a unor 
informaţii şi cunoştiinţe pe care să le folosească în educarea propriilor copii; implicarea părinţilor în 
atragerea şi găsirea de resurse materiale şi financiare necesare derulării serbării de Crăciun, de sfârşit de an 
şcolar, organizării de excursii şcolare. 

 Școala îl învață pe copil să se situeze printre semeni, să se obișnuiască cu anumite cerințe și realități 
sociale. Dar educația în familie constituie prima școală a copilului, partea cea mai importantă a pregătirii 
lui pentru viața socială și productivă.  

Familia trebuie să fie prima instituție socială care se preocupă de asigurarea condițiilor necesare 
dezvoltării normale a copilului. Școala și familia sunt cei doi poli de rezistență ai educației, care contribuie 
prin mijloace specifice la formarea tinerilor. 

 Odată cu intrarea în școală, copilul trăiește în două lumi diferite: una a familiei, colorată încă de 
afectivitatea primei copilării, cealaltă, a școlii, încărcată de noi exigențe și de promisiunile viitorului, la fel 
de importante. Dacă aceste medii educaționale se completează și se susțin, ele asigură într-o mare măsură 
buna integrare a copilului în activitatea școlară și, pe plan mai general, în viața socială. 

 Clasa reprezintă pentru elevi al doilea mediu de socializare, după familie. Aici elevul va trăi și 
experimenta, va învăța deprinderi sociale necesare pentru viață. 

 În domeniul colaborării școală-familie, punctul de plecare este cunoașterea prealabilă a părinților de 
către învățător, a familiei, a climatului familial. Activitatea educativă îmbracă și în școala noastră o 
multitudine de forme la următoarele nivele: comitetul de părinți, consiliul reprezentativ al părinților, vizitele 
la domiciliu, corespondența cu părinții, consultațiile pedagogice, implicarea părinților în activitățile școlii, 
activitățile nonformale(excursii, cercuri, serbări, aniversări, cursuri), consultații la cererea părinților. 

 Numărul mare de contacte școală-familie nu asigură neapărat rezultate fructuoase. Întâlnirile 
colective cu părinții reprezintă cea mai “profitabilă”și democratică formă de colaborare a învățătorului cu 
familiile elevilor săi.  

Pentru învățător înseamnă un cadru de manifestare și de perfecționare a calităților sale manageriale, 
un moment optim de conștientizare și de mobilizare a părinților într-un parteneriat real, prilej de a învăța și 
el din experiența părinților.  
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Pentru părinți, adunările colective reprezintă tot atâtea prilejuri de autoevaluare și de sporire a 
competențelor educative, de informare pedagogică avizată, decide înțelegerea complexității fenomenului 
instructiv-educativ și a poziției pe care o ocupă în acest proces. 

În toate cazurile de întâlniri, contacte, proiecte, raporturi mutuale, au fost implicați, în mod egal, elevii 
ca parteneri de dialog și ca beneficiari ai unor servicii educaționale de calitate necesare dezvoltării 
armonioase a personalității. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliografie: 
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IMPORTANTA IMPLICARII PARINTILOR IN VIATA SCOLII 

 
AUTOR: PROF. CONSILIER PSIHOPEDAGOG: ILEANA DRAGUSINOIU 

LICEUL TEHNOLOGIC “DIMITRIE BOLINTINEANU”,  
BOLINTIN VALE, JUDETUL GIURGIU 

 
Motto: 
“Prezenţa părinţilor poate transforma cultura şcolii”. S. L. Lightfoot 
 
Educaţia este o acţiune socială organizată. Ea se desfăşoară într-un cadru constituit pe baza unor 

tradiţii ce s-au acumulat de-a lungul existenţei sale. 
Pe fondul schimbărilor socio-economice multiple după integrarea în Uniunea Europeană, relaţia 

şcoală-familie reprezintă un subiect des abordat în literatura de specialitate. 
Familia reprezintă celula de bază a societăţii. Ea se deosebeşte de alte grupuri sociale prin: forma de 

organizare, relaţiile dintre membrii săi, scopurile şi atributele pe care le are. 
Mediul în care copilul se naşte, trăieşte primii ani ai vieţii, se dezvoltă şi se formează pentru viaţă îl 

oferă familia. Ea reprezintă un prim instrument de reglare a interacţiunilor dintre copil şi mediul social. 
Familia are rolul central în asigurarea condiţiilor necesare trecerii prin stadiile de dezvoltare ale copilăriei, 
condiţii ce stau la baza structurării personalităţii individului. Modul de relaţionare din familie, climatul 
afectiv şi modelul socio-cultural al acesteia sunt importante în integrarea socială şi în construirea 
comportamentelor sociale. Părinţii sunt primii profesori ai copilului, ei începând educarea lor în mediul 
familial. Împreună cu părinţii, şcoala îşi are rolul ei bine stabilit, intervenind în dezvoltarea primară a 
copilului. În acest context, educarea părinţilor după principii ştiinţifice de psihopedagogie devine o 
necesitate. 

Şcoala este instituţia socială creată în mod special pentru educarea tinerei generaţii. Ea a apărut din 
cele mai vechi timpuri din nevoia pregătirii tinerei generaţii pentru preluarea şi continuarea activităţilor 
sociale. În contextul celorlalţi factori care, în fond, urmăresc acelaşi obiectiv, şcoala este considerată ca 
fiind factorul principal pentru formarea tinerei generaţii în concordanţă cu cerinţele societăţii. 

Implicarea părinţilor în educaţia copiilor aduce beneficii tuturor factorilor implicaţi: părinţi, şcoală, 
elevi, comunitate. Meseria de părinte presupune, cel puţin, un rol dublu în dezvoltarea copiilor. Modelarea 
unui comportament acasă, crearea unui mediu de încredere, respect şi suport reprezintă primul pas în crearea 
unui climat propice care sprijină învăţarea, atât în clasă, cât şi în afara clasei. 

Şcoala are misiunea de a oferi cât mai multe forme de colaborare, de atragere a părinţilor într-un 
dialog real care are ca obiectiv formarea elevului, atât din punct de vedere profesional, cât şi 
comportamental: (Cucoş, 2009, p. 734) 

o Adunările cu părinţii asigură legătura cu părinţii elevilor pe parcursul anului şcolar, contribuie 
la ridicarea nivelului pedagogic al părinţilor, la îmbunătăţirea condiţiilor de activitate educativă în şcoală 
şi în familie, a relaţiilor de colaborare între ei şi a influenţei educative asupra copiilor, se realizează unitatea 
atitudinilor şi acţiunilor educative ale părinţilor prin confruntarea opiniilor şi găsirea soluţiilor pentru 
activităţile educative; 

o Lectoratele cu părinţii dezbat teme care sunt legate direct de realităţile fiecărei şcoli şi probleme 
generale de educaţie a copilului în diverse contexte educaţionale; 

o Sesiuni de formare sau perfecţionare pe diferite paliere ale dezvoltării personalităţii 
individului; 

o Vizitele la domiciliu constituie o formă specifică de colaborare prin care se realizează contactul 
nemijlocit al cadrului didactic cu condiţiile concrete de viaţă şi educaţie ale copilului în spaţiul familial; 

o Vizite ale părinţilor la şcoală pentru a cunoaşte programul şi activitatea copilului într-un mediu 
specific; 

o Consultaţiile pedagogice individuale sau colective, acordate părinţilor, se pot desfăşura la şcoală 
sau în familie, la solicitarea părinţilor sau chiar la cererea cadrului didactic, pe teme generale de educaţie, 
în vederea discutării diferitelor probleme; 
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o Derularea de activităţi opţionale în parteneriat cu părinţii; 
o Serbări, excursii, expoziţii cu lucrările copiilor; 
o Sărbătorirea în comun a unor evenimente deosebite. 
Când şcoala, familia şi comunitatea încep să colaboreze, elevii primesc cu adevărat suportul necesar 

pentru a avea succes în şcoală şi în viaţă. Studiile au arătat că dezvoltarea şi implementarea unor astfel de 
parteneriate îmbunătăţesc: 

o prezenţa la şcoală a elevilor; 
o performanţele şcolare ale acestora; 
o relaţia familie-şcoală; 
o sprijinul din partea comunităţii de care şcoala are nevoie. 
Aşteptările părinţilor şi atitudinile lor privind educaţia copilului sunt la fel de importante ca şi 

activităţile desfăşurate de cadrele didactice. Şcoala are nevoie să încurajeze şi să promoveze implicarea 
părinţilor ca parteneri. 

 
“Spune-mi şi o să uit. 
Arată-mi şi poate n-o să-mi amintesc. 
Implică-mă şi o să înţeleg”. Proverb american 
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Arves; 
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MAGIA SARBATORILOR DE IARNA 

 
PROF. DRINCEANU RAMONA ANDA 

LICEUL TEHNOLOGIC DECEBAL 
DROBETA TURNU SEVERIN 

 
Tradiţiile şi obiceiurile strămoşeşti ale unui popor constituie cartea de vizită a naţiunii respective. 
Ultima lună a anului este plină de evenimente religioase, de datini şi obiceiuri de iarnă din vechime, 

care au rezistat timpului, fiind preluate şi adaptate vremurilor moderne. Pe lângă frumoasele obiceiuri de 
colindat, cântece de stea, mersul cu Pluguşorul, care variză de la o regiune la alta, o tradiție importantă 
asociată sărbătorii Crăciunului o reprezintă împodobirea bradului de Crăciun. 

Se spune despre brad că este un pom al vieții datorită faptului că el rămâne verde tot timpul, 
simbolizându-l, astfel, pe Hristos, veșnic viu. 

Despre obiceiul bradului de Crăciun nu se știe exact de unde a luat naștere. Se bănuiește că pomul 
de Crăciun ar fi apărut pentru prima dată la popoarele germanice, iar cu timpul acest obicei a intrat și în 
tradiția creștină. 

În România bradul de Crăciun a fost împodobit pentru prima dată în palatul regelui Carol I de 
Hohenzollern, în anul 1866, iar de atunci românii au preluat această tradiție. 

Bradul de Crăciun era împodobit, la început, cu fructe, flori de hârtie sau biscuiți. În timp, s-a trecut 
la ornarea acestuia cu fel si fel de minunății, printre care: globulețele de sticlă, beteala, bomboanele de 
ciocolată, instalațiile luminoase, etc 

Există, de asemenea, obiceiul ca în vârful bradului de Crăciun să se așeze o stea, simbol al stelei 
care i-a călăuzit pe magi până la Betleem. Despre această stea se spune că aduce noroc și duce la 
îndeplinire dorințele. 

Pe lângă bradul de Crăciun, creștinii ornează și așa numitele coronițe de Crăciun, agățate pe ușile 
de la intrare simbolizează sănătate și noroc, iar forma rotundă a acestora reprezintă veșnicia dragostei 
care nu piere niciodată. 

O altă plantă folosită la decorarea caselor în preajma Crăciunului și a Anului Nou este vâscul. Se 
spune despre vâsc că este o plantă tămăduitoare, simbolizând, la unele popoare, armonia și pacea. De 
asemenea, sărutul sub vâsc face mai trainică și mai puternică iubirea într-un cuplu. 

Se știe despre Crăciun că este sărbătoarea nașterii Domnului Iisus, o sărbătoare a liniștii 
sufletești, a păcii și a cadourilor. De altfel, Crăciunul este o sărbătoare plină de lumină, de semnificații 
și simboluri. 

Sărbătoarea Crăciunului a fost întotdeauna o sărbătoare a bucuriei pentru creștini, dar, mai ales 
pentru copii, care așteaptă cu nerăbdare momentul împodobirii pomului de Crăciun sau zilele în care 
merg la colindat, primind în schimb daruri. Totodată, se obișnuiește, la creștini, ca în ajunul Nașterii 
Domnului, cât și în ziua de Crăciun, să se meargă la biserică, după care să se ia masa în familie, în mijlocul 
celor dragi. 

Bradul de Crăciun este o tradiție oarecum recentă în România, dar este cel mai îndrăgit obicei 
al sărbătoriilor de iarnă, datorită simbolurilor care i se asociază, și anume: dragoste, bucurie, fericire, 
împlinire, speranță, viață, sănătate, magie…! 
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MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ! 

TRADIȚII ȘI OBICEIURI 
ACTIVITAȚI EDUCATIVE 

 
 PROF. PT. INV. PRIMAR DROB CRISTINA 

 ȘCOALA GIMNAZIALA”DR. EMANUIEL RIGLER”, 
COM ȘTEFAN CEL MARE, NEAMȚ 

 
Crăciunul este sărbătoarea creștină având loc pe 25 decembrie în fiecare an în calendarul gregorian. 

Începând cu secolul XX, sărbătoarea creștinilor devine sărbătoare laică, putând fi celebrată atât de cei 
creștini cât și de cei necreștini, pentru aceștia atenția concentrându-se pe grupări familiale, iar pentru copii 
pe cadouri de la Moș Crăciun. 

Această minunată sărbătoare nu este reprezentată de un obiect, ci de un eveniment creștin, venirea pe 
lume a lui Iisus Hristos. Ziua de Crăciun este marcată de emoție, de bunăvoie, de iubire de Dumnezeu și 
pentru cei din jur. 

Spiritul acestei sărbători divine este însușit de oamenii care ne iubesc așa cum suntem! Și aceea este 
familia! Acesta este spiritul Crăciunului! Bucuria de a ne avea unul pe celălalt. Comfortul pe care ți-l oferă 
gândul că ai oameni pe care poți conta. Sărbătoarea Crăciunului este bunăvoință, este iubire, suflete calde, 
recunoștință. Cu aceste cuvinte adresate elevilor mei deschid întotdeauna sezonul sărbătorilor,  

Sezonul sărbărtorilor de iarnă începe odată cu 1 decembrie, ziua României. Anul acesta, deși școala 
se desfășoară on line nu am vrut să întrerupem această tradiție. Astfel, pe 27 noiembrie, ne-am afișat cu 
toții în fața calculatorului frumoși, îmbrăcați în ie, cu stegulețele tricolore pregătite cu o zi înainte. Am vrut 
să serbez această zi prin realizarea unor covorașe cu motive tradiționale. Am prezentat elevilor mei ,de 
clasa a II-a, un power-point cu diferite modele de covoare țesute din lână, din diferite zone ale României. 
Am discutat despre motivele tradiționale care apar pe aceste țesături, despre faptul că sunt inspirate din 
natură: frunze,flori păsări,forme geometrice,etc. Copiii au realizat apoi covorașe folosind carton și hârtie 
colorată, lipiciul și foarfeca. 

 
Atmosfera de Crăcin ne amintește cu precădere de împodobirea bradului, așa că acționăm în această 

direcție. Pentru activitatea pe care am propus-o copiilor am apelat la ajutorul părinților. Am trimis tuturor 
rețeta pentru pasta cu sare din care vor realiza decorațiunile pentru brad. De obicei erau decorațiuni pentru 
bradul clasei, dar anul acesta vor fi pentru brăduțul casei fiecăruia.Ajutorul părinților a constat în măsurarea 
ingredientelor: făina, sare, apă, aracet. De obținerea aluatului și de folosirea formelor de fursecuri s-au 
ocupat copiii. Bineînțeles că am cerut poze pentru fiecare etapă a procesului de ”fabricare a decorațiunilor. 
După perioada de uscare și pictare, iată ce am obținut: 

 
Bradul deţine rolul principal în perioada Crăciunului. Împodobitul acestuia este cel mai îndrăgit 

obicei de sărbători, datorită simbolurilor care i se asociază: iubire (pentru că este împodobit de întreaga 
familie), bucurie şi fericire (pentru că sub el sunt puse cadourile), magie (se spune că Moş Crăciun nu vine 
în casele unde nu e brad), viaţă, trăinicie şi sănătate (pentru că este mereu verde, chiar şi când afară e 
zăpadă). Practic, bradul a devenit centrul sărbătorilor de iarnă! 

Anul acesta am convenit împreună cu elevii mei să confecționăm un brăduț pe care să-l păstrăm într-
un bol de sticlă, ca amintire a acestei perioade de școală altfel. Brăduțul a fost realizat 3D, din carton 
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verde,pe un suport improvizat din bețișor de frigăruie, cu un postament din plută.Postamentul a fost apoi 
lipit în interiorul capacului unui borcan, Brăduțul a fost apoi împodobit, în jurul lui a fost așezată vată cu 
rol de zăpadă, iar pe pereții borcanului au fost lipiți fulgi de zăpadă. Am povestit copiilor cum a apărut 
steaua care se așază în vârful bradului. Se spune că stelele ne conduc spre locuri speciale, iar pe vremuri 
multe dintre constelaţii, de exemplu, Ursa Mare şi Ursa Mică erau venerate ca divinităţi. Evreii din vechime 
foloseau steaua în şase colţuri a lui David ca simbol religios, iar steaua de Crăciun în cinci colţuri ne 
aminteşte de steaua apărută deasupra Betleemului la naşterea Pruncului. În multe culturi, stelele sunt semne 
ale norocului şi ale realizării unor ţeluri măreţe. Le-am cerut copiilor ca înainte de a așeza steaua în brăduțul 
lor să scrie trei lucruri pe care doresc să le facă în anul următor și să așeze bilețelul sub brăduț. Bilețelul va 
fi citit în ajunul Crăciunului următor.Odată făcute toate acestea am introdus brăduțul în borcan. 

 
 
Fiecare activitate a fost urmată de învățarea unui colind.Colindele sunt o parte importantă a spiritului 

Crăciunului. Colindatul, reprezintă vestirea Nașterii lui Hristos, așadar o bună-vestire. Le-am amintit 
copiilor cum Apostolii au fost trimiși să dea de știre lumii întregi de venirea Fiului lui Dumnezeu, așa sunt 
meniți și colindătorii să facă acest lucru în fiecare an. 

Colindatul se realizează în seara de Crăciun, colindătorii se adună de obicei, în cete și merg la 
colindat, să transmită vestea din casă în casă și să împartă binecuvântări cerești în inima fiecărei locuințe. 

Am povestit copiilor de ce pe vremuri se ofereau colindătorilor mere și nuci, pe lângă dulciuri și 
colaci: nucul simbolizează belşugul şi longevitatea, iar merele semnifică bunăstare şi bogăţie. 

Ultima activitate făcută on line a fost prepararea gogoșilor pentru Moș Crăciun.Am căzut de acord că 
mirosul lor îl vor ademeni pe moș ! 
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 ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE 

FORMAREA ȘI DEZVOLTAREA DEPRINDERILOR ȘI 
COMPORTAMENTELOR CIVICE 

 
 PROF. DUMA MIRELA 

 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,EFTIMIE MURGU”LUGOJ 
 
Atunci când colindele și cântecele de Crăciun se aud peste tot începe sezonul în care ne amintim să 

fim mai buni, mai darnici. Este un moment delicat în viața coiilor noștri și un moment dificil pentru părinți, 
pentru că au nevoie să învețe că sărbătoarea Crăciunului înseamnă mai mult ,, a da” decât ,, a primi”. 

 Toți părinții își doresc oare ca și copiii lor să învețe să se bucure de lucrurile simple? Oare pregătim 
o generație de copii egoiști care vor păși în lume așteptând să li se împlinească toate dorințele și plâng 
atunci când nu li se împlinesc? Nu e rău să le facem câteva daruri copiilor, dar ar trebui să le explicăm că 
sărbătoarea Crăciunului nu înseamnă doar ,,a primi,,. În această perioadă avem oportunitatea de ca le arăta 
copiilor ce înseamnă să- i tratăm și pe alții- nu doar pe ei- ca și cum ar fi ,,prinți și prințese~. 

 Cum putem noi și copiii noștri să facem să se simtă special pe cineva sărac, ( copii cu CES), bolnav 
ori singur? Avem nevoie să-i învățăm pe copii mai degrabă să dăruiască decât să primească, să limităm 
ceeea ce alegem să le dăruim pentru a-i învăța să aprecieze ceeea ce au. Să simtă binecuvîntarea faptului că 
au o familie, o casă călduroasă, haine și paturi confortabile. 

 Cea mai bună metodă este de a- i aduce în contact cu alți copii, aflați în situații foarte grele ( copii 
cu CES) și de a găsi modalități de a- i ajuta. Să-i ducem în instituții pentru persoane defavorizate pentru a 
oferi acolo câte ceva, să sponsorizăm o familie săracă.  

 Copiii noștri își imaginează că fiecare familie își permite luxul de a se trezi în dimineața de Crăciun 
cu daruri sub pom, dar în realitate multe familii nu-și pot permite să cumpere un brad și își fac griji daca 
vor avea ce să pună sub el. Învățându-i pe copii să facă ei înșiși daruri celor aflați în nevoi, îi învățați să 
iubească și să se bucure de lucrurile simple.  

 Ca părinți, ne revine sarcina de a-i învăța pe cei mici că ,, Sărbătoarea de Crăciun,, nu se referă doar 
la a primi lucruri noi, jucării sofisticate, ci și la a împărtăși dragostea cu alții. Este important ca ei să vadă 
la noi înșine acest comportament.  

 Ajutându-ne copiii să înțeleagă diferența dintre fericirea de moment, care dispare într-o clipă, imediat 
ce apare o jucărie nouă, și bucuria care durează, produsă de actul dăruirii altruiste și al ajutorării aproapelui, 
le facem ,, Sărbători Fericite,,, și le oferim secretul prin care întotdeauna vor ști unde să caute iubirea și 
bucuriile simple. 

 Anul trecut școlar, copiii și părinții acestora s-au implicat în activitățile Proiectului ,,Învățăm să 
dăruim”, în parteneriat cu Centrul Școlar de Educație Incluzivă ,,Al. Roșca” Lugoj. Anul acesta, chiar dacă 
nu am reușit să-i vizităm pe acești minunați copii de la centru, elevii mei le-au cofecționat felicitări, 
ornamente, le-au scris poezii și scrisori, le-au transmis gândurile lor bune prin prezentări ppt și cărticele 
realizate cu diferite aplicații Booh Creator și Story Jumpe.  

SCOPUL: 
 - Formarea şi dezvoltarea la copii, a unor deprinderi şi comportamente morale(empatia, altruismul, 

responsabilitatea) 
 OBIECTIVE: 
- Sensibilizarea copiilor cu privire la problemele semenilor lor - empatia ; 
- Cultivarea dorinței de a face bine și de a dărui; 
- Formarea şi dezvoltarea la copii, a capacităţii de a munci în grup, de a colabora şi de a accepta 

ideile altora; 
- Educarea spiritului de colaborare, prietenie, întrajutorare - altruismul; 
- Cultivarea la copii a dorinţei de a colabora şi ajuta copii aflați în dificultate; 
- Cunoașterea instituțiilor în care învață și se dezvoltă alți copii. 
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PĂRINŢII ȘI ELEVII ÎNTR-UN TOT UNITAR 

 
NUMELE ȘI PRENUMELE CADRULUI DIDACTIC:  

PROF. DUMITRAȘCU CARMEN ELENA 
ȘCOALA: CSEI, NR. 2 COMANEȘTI 

LOCALITATE: COMANEȘTI, JUDEȚ: BACAU 
 
Atmosfera caldă şi de integrare din familie creează climatul necesar pentru munca de educare a 

elevului. În schimb, lipsa de înţelegere, severitatea, exigenţa prea mare sau „dădăceala” sunt efecte 
dăunătoare asupra copilului, dându-i astfel o stare de tensiune nervoasă, de oboseală. 

De multe ori am constatat că unii părinţi prea grijulii, au căutat să-şi protejeze, să-şi răsfeţe prea mult 
copilul, devenind astfel fricoşi, lipsiţi de iniţiativă sau tot timpul cerând „ajutorul mamei”- dar în acelaşi 
timp pot deveni neascultători, greu de adaptat la regulile vieţii şcolare. Dacă părinţii sunt prea severi, cu 
autoritate dură permanent, copiii trăiesc cu teamă, suferă, care apoi la rândul lor vor deveni plini de asprime 
cu cei din jur. Alţi părinţi greşesc în educarea copilului prin schimbarea frecventă a atitudinii, fiind când 
prea severi, când prea îngăduitori. Această situaţie am observat-o mai ales datorită diferenţei de atitudine 
dintre părinţi şi bunici..  

Astfel copilul va deveni nehotărât, nelămurit cu privire la ce e bine şi ce e rău, cu o comportare 
oscilantă. Uneori fiind foarte mare dorinţa părinţilor de a-şi realiza propriile aspiraţii prin copilul lor, chiar 
fără talent, este forţat să ia ore (de muzică, limbi străine, etc.) Lipsa de interes, posibilitatea reală a copilului, 
efort inutil, va duce la oboseală, nemulţumire, rezultate slabe, tensiune nervoasă, chiar şi fuga de acasă. 

Lipsa de interes, de supraveghere faţă de ceea ce face, ce gândeşte copilul este de asemenea o mare 
greşeală educativă, care va duce la pierderea de sub control al familiei, devenind copil-problemă. Mereu 
solicităm informaţii de la părinţi despre comportamentul de acasă, unde copilul îşi petrece majoritatea 
timpului. 

Familia şi şcoala reprezintă cei mai importanţi factori educaţionali, fiind adevăraţii piloni ai educaţiei. 
Mediul familial îi oferă copilului modele de comportament, pe care le imită cu stricteţe. În cadrul mediului 
şcolar, instrucţia şi educaţia se împletesc în mod armonios, într-un mod gradat, îşi dirijează acţiunile spre 
un scop comun. Modelarea comportamentului socio-afectiv al copiilor de vârstă şcolară constituie un aspect 
esenţial al activităţilor educative realizate în şcoală, dar reprezintă şi o preocupare constantă a educaţiei pe 
care părinţii o fac copiilor. 

* COLABORAREA ŞCOALĂ – FAMILIE 
 Sistemul complex al formelor de organizare a activităţii educaţionale cuprinde ansamblul 

modalităţilor specifice de realizare a activităţii didactice, a binomului profesor-elev în diferite contexte 
educaţionale: în sala de clasă, sau în afara ei, în şcoală sau în afara ei, frontal sau pe grupe, etc. în 
conformitate cu obiectivele instructiv-educative prestabilite. 

Prin organizare, conţinut şi funcţionare, şcoala constituie instituţia de bază în realizarea educaţiei. Ea 
îndeplineşte această funcţie prin toate componentele ei structurale, dar şi prin multitudinea formelor şi 
activităţilor de acţiune educativă, pe care le desfăşoară după anumite reguli şi norme stabilite în procesul 
evoluţiei, având în vedere obiectivele care decurg din aşteptările societăţii faţă de ea. 

Şcoala îşi exercită influenţele educative asupra elevilor atât prin acţiuni directe cât şi în mod indirect. 
Activitatea cu cel mai extins spaţiu şi timp îl constituie procesul instructiv, care prin natura şi finalitatea sa 
are profunde implicaţii formativ-educative. Astfel pe lângă înzestrarea elevului cu un volum de cunoştinţe, 
se urmăreşte exersarea şi dezvoltarea proceselor cognitive, de formarea comportamentului verbal, de 
formare a intereselor şi motivaţiilor, de educarea unor comportamente utile în viaţa socială şi profesională 
(disciplina, consecvenţa, responsabilitatea) 

„Începeţi dar prin a vă cunoaşte copii” (Jean Jacques Rousseau) se află şi astăzi la temelia educaţiei.  
Şcoala are rol primordial în educaţia copiilor. Colaborarea dintre toţi factorii educaţionali şi în primul 

rând şcoală-familie este importantă. Părinţii nu pot cunoaşte psihologia copilului, dacă nu cunoaşte 
comportarea lor în şcoală. Activitatea de acasă este o continuare a activităţii de la şcoală şi invers. Rolul 
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familiei nu încetează la vârsta şcolarităţii. Este eficientă educaţia când între cei doi factori există o 
conlucrare în interesul comun educării copilului. 

Pentru ca relaţia dintre şcoală şi familie să fie cât mai apropiată şi să-l ajute pe micul şcolar, şi să se 
încadreze în procesul instructiv-educativ, am implicat direct pe părinţi în activităţile de Consiliere şi 
orientare desfăşurate în afara orelor.  

Interesante şi de foarte mare importanţă au fost temele dezbătute la lectoratele cu părinţii având ca 
teme: „Regimul zilnic al elevului”, „Ce trebuie să ştie părintele?”, „Cum învăţăm mai uşor?”, „Modelul 
familial”, „Debutul şcolar”. 

Vizitele făcute la domiciliul elevilor au fost momente în care am cunoscut amănunţit climatul în care-
şi trăieşte viaţa copilul, precum şi valenţele negative sau pozitive ale mediului asupra copilului. 

Învăţătorul poate oricând să transmită familiei sfaturi pe un ton sincer şi de prietenie cum ar fi:  
„Învaţă să-ţi asculţi copilul tău!” 
„Fii maleabil!” 
„Exprimă-te clar şi hotărât!” 
„Fă-ţi timp pentru copil!” 
Astfel dacă un copil trăieşte în laudă, va învăţa să aprecieze; Dacă trăieşte în corectitudine, va fi drept; 

Dacă trăieşte în siguranţă, va avea încredere; Dacă trăieşte în acceptare şi prietenie, va învăţa să descopere 
dragostea în lume. 

După John Dewey, „educaţia este un proces al vieţii şi nu o pregătire pentru viaţă. Cred că şcoala 
trebuie să reprezinte viaţa actuală, viaţa tot atât de reală şi de vitală pentru copil ca şi aceea pe care el o 
duce în familia sa, cu vecinii săi, pe locurile lui de joacă.” 

Învăţătorul/Profesorul este şi va rămâne „izvorul viu” al unei vieţi deloc uşoare, având misiunea 
nobilă de a-i conduce pe copii spre „ţinta reuşitei”.  
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IMPORTANTA ACTIVITATILOR EDUCATIVE REALIZATE IN 

PARTENERIAT CU PARINTII 
 

PROF. INV. PRIMAR CARLA DUMITRESCU 
SCOALA GIMNAZIALA TEASC 

 
 Pentru părinţi, momentul în care copilul este şcolarizat e momentul în care ei trec de la statutul de 

primi educatori ( familia fiind prima şcoală a copiilor) la cel de parteneri ai şcolii. Aceasta nu înseamnă că 
rolul părinţilor în educaţia copiilor s-a încheiat, ci doar că începe o nouă etapă în care părintele împarte 
acest rol cu învăţătorul, iar mai târziu cu profesorii. Părinţii continuă educaţia copiilor în familie, dar odată 
cu începerea şcolii apare nevoia de colaborare cu aceasta, chiar de implicare activă în cadrul ei. 

 Atunci când cele două medii educaţionale ( şcoala şi familia) se completează şi se susţin, ele pot 
asigura într-o mare măsură o bună integrare a copilului în activitatea şcolară, dar şi în viaţa socială. 
Cercetările realizate în domeniul educaţiei arată că, indiferent de mediul economic sau cultural al familiei, 
când părinţii sunt parteneri cu şcoala în educaţia copiilor lor, se observă o îmbunatăţire a performanţelor 
elevilor, o mai bună frecventare a şcolii, precum şi reducerea ratei de abandon şcolar sau chiar a scăderii 
delicvenţei juvenile. 

 Una din ideile directoare ale învățământului modern o reprezintă ideea elevului activ, organizator, 
cercetător, independent, participant conștient la propria dezvoltare. Ca activitate intenţionată şi orientată, 
educaţia extraşcolară-nonformală permite adâncirea cunoştinţelor şi dezvoltarea competenţelor din zonele 
de interes ale elevilor, cultivarea interesului şi dezvoltarea înclinaţiilor şi talentelor acestora pentru anumite 
domenii. 

 De aceea, proiectarea unor activități în parteneriat cu părinții este benefică, mai ales atunci când are 
drept scop promovarea unor schimbări în mentalitatea tradiţională a părinților în raport cu poziţia copilului 
în familie, implicarea acestora în activităţile şcolare, reducerea absenteismului școlar.  

 Activităţile ar trebui să se focalizeze pe trei direcţii principale de acţiune: 
 Dezvoltarea la părinţi a abilităţilor de a interacţiona şi empatiza cu propriii copii; 
 Stimularea activităţii în grup;  
 Stimularea şi promovarea capacităţilor creatoare ale copiilor prin organizarea de expoziţii, 

concursuri, serbări;  
 Educaţia extraşcolară permite implicarea elevilor în activităţi opţionale în mai mare măsură decât 

este posibil pe baza activităţilor curriculare, angrenându-i pe aceştia în forme specifice de verificare şi 
apreciere a rezultatelor.  

 Activităţi de tipul serbărilor şcolare –organizate cu diferite prilejuri-sunt foarte cunoscute şi îndrăgite 
de elevi și părinți, deoarece îi provoacă să se implice afectiv şi efectiv în realizarea sarcinilor, în căutarea 
şi sortarea materialelor necesare, în culegerea de informaţii şi curiozităţi referitoare la tema aleasă.  

 Am considerat că implicând părinții în activități școlare și extrașcolare, acestea vor fi mai atractive 
pentru elevi, iar părinții vor fi mai implicați și mai conștienți de actul didactic, de importanța școlii în viața 
copilului, realizând, astfel progres în activitatea didactică. 

 Un exemplu elocvent îl constituie Serbarea de Crăciun, în care au fost cooptaţi elevi ai tuturor 
claselor, profesori-diriginţi si parinti ai elevilor Scolii Gimnaziale Dudeşti. Astfel, elevii au prezentat o 
serie de colinde, poezii şi chiar dramatizări precum: “Moş Crăciun şi criza economică mondială”, “Legenda 
Crăciunului”. Trebuie spus că impactul asupra părinţilor a fost unul deosebit, aceştia fiind impresionati de 
căldura şi emoţia cu care propriii lor copii au spus poezii, au cântat colinde tradiţionale românesti, din care 
transpar inocenţa copilăriei şi bucuria Naşterii Mântuitorului. De asemenea, se putea vedea pe chipul lor 
mândria de a fi părinte, de a-ţi vedea copilul interpretând un rol într-o scenetă. S-au amuzat, s-au întristat, 
în funcţie de mesaj. Au desprins cu uşurinţă ideea că, într-o lume în care timpul trece atât de repede, 
Sărbătoarea Naşterii Domnului a devenit una mai mult comercială, iar copiii au încercat să tragă un semnal 
de alarmă că aceasta ar trebui să fie o sărbătoare a bucuriei sufleteşti, a timpului petrecut cu cei dragi, a 
iubirii de semeni. 
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 De asemenea, exceptând programul artistic al şcolii, a mai avut loc un astfel de moment, la Căminul 
Cultural, condus de inimosul preot al satului, care a organizat pentru întreaga comunitate un program 
artistic, incluzând colinde religioase, cântări bisericeşti, scenete: “ Capra cu trei iezi”(parodie), “Răvaşul 
misterios” (scenetă comică), “Naşterea Mântuitorului”(scenetă religioasă). Este mare mândrie pentru un 
părinte când îşi vede copilul evidenţiat prin acţiuni ale şcolii, ale cadrelor didactice, mulţi dintre aceştia 
conştientizând efortul depus şi de copii şi de cadrele didactice şi de preot, pentru că în spatele celor câteva 
zeci de minute în care dumnealor s-au bucurat de clipe emoţionante, se ascunde multă muncă. Părinţii 
prezenţi au apreciat atât activitatea din şcoală cât şi pe cea de la Căminul Cultural, coordonată de preotul 
din sat, împărtăşind ulterior impresiile lor şi celorlalţi membri ai comunitătii 

 Să nu uităm însă, că dincolo de faptul că părintele ia la cunoştintă despre activitaţile care se derulează 
în şcoală, obiectivul general al parteneriatelor cu aceştia îl constituie îmbunătăţirea rezultatelor şcolare 
(capacităţi, atitudini) prin participarea părinţilor în proporţie de cel puțin 85%.  

 De aici decurg o serie de beneficii pentru părinte, deoarece va fi mai implicat în cunoaşterea 
politicilor promovate de şcoală (alegerea opţionalelor, managementul clasei, programe şcolare, standarde 
de performanţă), va cunoaşte tehnici de abordare a diferitelor discipline şi modul de intervenţie în pregătirea 
temelor, în dobândirea deprinderilor intelectuale, va conştientiza progresulsau eşecul copilului, schimbările 
survenite în evoluţia lui, nevoile, încrederea în forţele proprii.  

 În urma derulării acestui tip de parteneriate, s-a constatat un progres în ceea ce priveşte antrenarea 
elevilor într-un număr din ce în ce mai mare de activităţi extraşcolare şi în domenii diverse 

 Parteneriatele cu părinţii urmăresc: 
 Dobândirea unor abilități care să sprijine formarea de comportamente adecvate la copii, pentru 

relaționarea mai bună a acestora în cadrul grupurilor; 
 Înformarea acestora cu privire la strategiile de cunoaștere a copilului; 
 Crearea de oportunități pentru valorificarea experiențelor pozitive dobândite de aceștia în educația 

copilului; 
Acceptarea de către copii a regulilor după care funcționează microgrupurile sociale (familie, școală, 

grup de prieteni, anturaj de joacă, vecini, etc.). 
 Rolul de partener în procesul didactic creşte prin implicarea în realizarea de materiale didactice, în 

identificarea unor probleme de natură şcolară, fizică, morală, socială, religioasă, psihică (legate de 
adaptarea sau inadaptarea şcolară), în organizarea activităţii extraşcolare, a timpului liber . 

 S – a constatat că, în urma derulării unor astfel de parteneriate, s-a îmbunătăţit situaţia şcolară, s-a 
asigurat un mediu propice învăţării şi educării, a crescut interesul părinţilor pentru şcoală, aceştia formându-
şi abilităţi, deprinderi de natură intelectuală. 

 Parteriatele cu părinţii au avut rezultate pozitive nu doar pentru aceştia, ci şi pentru elevi, şi asupra 
şcolii, sau a altor parteneri: părinţi mai receptivi la cerinţele şcolii, părinţi ce vor acorda sprijin susţinut 
copiilor, părinţi ce se vor instrui şi se vor educa alături de copiii lor, care se vor mobiliza pentru a obţine 
rezultate mai bune la învăţătură, care se vor bucura de interesul părinţilor pentru a le diversifica activităţile 
de timp liber, descoperind în părinţi adevăraţi prieteni 

 De asemenea, interesele şcolii vor fi promovate de părinţi, şcoala îi va avea ca sprijin în instruire şi 
educare, cadrele didactice vor fi cel puţin mulţumite de interesul părinţilor, partenerii implicaţi vor avea o 
viziune reală asupra eforturilor şcolii în instruirea şi educarea elevilor, a părinţilor,iar comunitatea va 
conştientiza importanta fiecărui individ. 

 Importanţa acestor parteneriate este lesne de observat în contextul unui proces instructiv-educativ 
care are în centrul său elevul, iar părintele devine nu doar un factor direct implicat în educaţia propriului 
copil şi a lui însuşi, ci şi un veritabil partener al şcolii. 
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 IMPORTANȚA ACTIVITAȚILOR EDUCATIVE  

IN COLABORAREA CU PARINȚII  
 

 PROF. DUMITRESCUL MIHAELA 
 GPP ,,MICUL PRINȚ,, RADAUȚI 

 
 Educația este activitatea de disciplinare,cultivare,civilizare și moralitate a omului,iar scopul educației 

este de a dezvolta în individ toata perfecțiunea de care este susceptibil (Kant,1992,p62). 
 Pornind de la varietatea situațiilor de învatare și de la gradul diferit de intenționalitate 

acțională,educația se poate obiectiva în trei ipostaze:educația formală care introduce individul în tainele 
muncii intelectuale organizate; 

-educația nonformală care faciliteaza contactul cu cunostințele plecând de la nevoile resimțite de 
educați; 

-educația informală care dă posibilitatea trecerii de la un interes circumstanțial la o integrare mai 
cuprinzătoare și oferă o marjă de libertate de acțiune pentru elaborarea unui proiect personal. 

 Cunoaștem deasemenea că familia reprezinta unul din factorii educației.Aceasta reprezintă primul 
factor care formează persoana într-o perspective multidirecțională. 

Familia constituie mediul cel mai natural cu putință și care exercită o influiență imensă,de multe ori 
în mod implicit, ascuns, indirect. Familia mai mult formează decât informează. Copilul preșcolar 
,,absoarbe”din mediul familial primele impresii, imitând comportamentul acestora. 

 Parteneriatul dintre familie și grădiniță reprezintă o prima experiență relațională și de colaborare a 
părinților cu persoanele profesionale în domeniul educației. Parteneriatul se poate realize doar printr-o 
mișcare de apropiere în dublu sens în vederea unei cunoașteri de ambele părti. Aceasta colaborare se poate 
concretiza prin ședințele cu părinții, consultațiile cu părinții, vizitele periodice la domiciliu, ateliere de lucru 
cu părinții, participarea părinților la activitățile de la grupă, voluntariatul, organizarea de activități educative 
și extracuriculare, serbări școlare, etc. 

La grupa pe care o conduc,s-au realizat toate aceste forme de colaborare,de fiecare data părinții 
răspunzând pozitiv solicitărilor.Pot veni cu un exemplu ,de la o activitate educativă cultural /religioasă 
intitulată,,Bunatăți pentru colindători,,. 

Activitatea s-a desfășurat anul trecut, în preajma sărbătorilor de iarnă, invitații (părinții și 
reprezentanți ai comunitătii), copiii și mamele voluntare,au fost frumos surprinși de o prezentare ppt ce a 
redat tradiții și obiceiuri din zona,precum și încurajarea consumării produselor tradiționale, de la 
producătorii locali. 

Într-un decor de poveste desprins parcă din poveștile de altădată, din casa bunicii, preșcolarii, 
îmbracați în portul nostru bucovinean, au prezentat cu bucurie și mândrie, un scurt program cu obiceiuri și 
tradiții din zona noastră. Fiecare colindător a fost răsplătit cu covrigi, nuci și mere. 

Împreună cu mamele voluntare, îmbrăcate tot cu costume populare, au pregătit gustări specifice zonei 
noastre (tartine, prajiturele, pâine și covrigei-coapte în bucătăria grădiniței), alte produse tradiționale au 
fost aduse gata preparate de acasă (sarmale, zacuscă, cozonac) și cu aceste bunătăți au fost serviți 
invitații,care au apreciat atât efortul preșcolarilor cât și munca și implicarea mamelor.  

 Anul Centenarului a fost marcat de o altă activitate educativă, în colaborare cu părinții, pentru a 
sărbatori ziua Bucovinei 28Noiembrie și am desfasurat un flashmob. 
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La aceasta activitate au participat părinții, care au dansat împreuna cu copiii, pe melodia  ~Sunt un 
pui de romanaș~ flashmob. La finalul dansului, participanții au fost răsplătiți cu bunătați realizate tot în sala 
de grupă. 

Magia și bogatia Toamnei, a constituit un prilej de a desfășura o activitate financiară, în care 
preșcolarii au învațat să aprecieze munca.Astfel, în parcul grădiniței, s-a realizat un decor specific 
anotimpului, iar părinții au adus produse (zacusca, colaci, sarmale, salate, dulceață, fructe, decorațiuni, pe 
care le-au vîndut trecătorilor, împreună cu preșcolarii / copiii lor. Aceasta acțiune s-a desfășurat la nivelul 
grădiniței, a fost mediatizată la nivelul orașului și astfel s-au atras fonduri extrabugetare pentru grădinită, 
cu ajutorul lor, îmbunătățindu-se baza materială. 

Colaborarea cu părinții am realizeazat-o și prin participarea acestora, ca specialiști, în cadrul 
proiectelor tematice.  

Prin implicarea părinților în activitățile din grădiniță se descoperă noi modalități de colaborare și 
comunicare cu aceștia.  
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IMPORTANȚA ACTIVITAȚILOR EDUCATIVE  

IN PARTENERIAT CU PARINȚII 
 

PROFESOR DUMITRU ANDREEA - CLARA 
LICEUL DE ARTE „BALAȘA DOAMNA” - TARGOVIȘTE, DAMBOVITA 

 
În mod tradiţional, pedagogia a pus un puternic accent pe relaţia dintre profesor și elev și mai puţin 

pe comunicarea dintre profesor și părinţi, ca urmare a tipului de relaţie stabilit între părinţi și copiii lor. 
Cadrul didactic trebuie să posede o bună cunoaștere a mediului familial din care provine elevul și să 
utilizeze toate aceste informaţii pentru a construi cele mai bune strategii de dezvoltare didactică. 

Relaţia cadrelor didactice cu părinţii trebuie să fie una pozitivă, consistentă și reciproc acceptată. De 
aceea este important pentru cadrele didactice să cunoască atât profilul elevilor din clasă, cât și pe al 
părinţilor acestora. 

Mulţi profesori se plâng de dificultatea de a-i implica pe părinţi în procesul de învăţământ, iar acest 
lucru se întâmplă de obicei din cauza unor deficienţe de ordin comunicaţional. Există însă și situaţii când, 
deși profesorul face eforturi semnificative să își apropie părinţii, se lovește de indiferenţa și lipsa de interes 
a părinţilor . 

Teoreticienii Hoover-Dempsey, Walker și Sandler au efectuat o clasificare a părinţilor, eidenţiind 
două categorii de părinţi: părinţi activi și părinţi pasivi. De cele mai multe ori, cadrele didactice se așteaptă 
să interacţioneze doar cu părinţi activi, însă mai există și ce-a de-a doua categorie de părinţi: părinţii pasivi. 
Această diferenţiere între părinţii activi și cei pasivi este primul pas pentru a înţelege și a acţiona. Profesorul 
trebuie să mobileze energia părinţilor activi și să găsească modalităţi de a motiva părinţii pasivi, pentru a-i 
face mai activi. 

Într-un context în care societatea trece printr-o experienţă unică, provocată de pandemia cu SarsCov2, 
având un impact deosebit asupra omenirii, sistemul educaţional și mai ales cel muzical instrumental, din 
întreaga lume, se află faţă în faţă cu o mare provocare. Colaborarea cu părinţii elevilor a devenit extrem de 
importantă, mai ales la elevii de ciclu primar, care au nevoie mai mare de ajutorul și sprijinul părinţilor în 
vederea participării la orele de instrument, dar și în studierea corectă a partiturilor muzicale, conform 
indicaţiilor primite de la profesor. 

 Muzica instrumentală presupune o muncă preponderent practică, realizată la ora desfășurată de elev 
cu profesorul și continuată acasă, individual, sub atenta supraveghere a părinţilor. Această muncă, în care 
elevul îmbină teoria cu practica are drept finalitate execuţia lucrărilor muzicale la activităţi, precum audiţiile 
muzicale, diferite spectacole sau concerte, desfășurate de școală cu ocazia anumitor sărbători importante, 
parteneriate școlare etc. Profesorul trebuie să păstreze legătura cu părinţii, pentru a se asigura că elevul 
beneficiază de toate condiţiile necesare în vederea participării la diferite activităţi educative, în urma cărora 
elevul să-și formeze un orizont vast cultural, să capete experienţă în a-și gestiona emoţiile, cât și propriile 
cunoștinţe.  

Mediul online nu este tocmai prielnic realizării acestor activităţi, calitatea execuţiei instrumentale 
fiind influenţată de mijloacele tehnologice de care elevul dispune. Însă, misiunea părinţilor este aceea de a 
veni în sprijinul cadrului didactic, motivându-și copiii să privească această perioadă ca pe o ocazie inedită 
de a persevera în studiul individual, de a veni cu propria creativitate în interpretarea instrumentală, 
participând în continuare la diferitele activităţi educative gândite și adaptate pentru mediul online. Răbdarea 
elevului în a menţine ritmul studiului de acasă, la fel ca în pregătirea pentru activităţile realizate în plan 
fizic, la școală, este necesară pentru păstrarea antrenamentului mental și fizic. 

În cadrul Programului Naţional „Școala Altfel”, desfășurat în perioada 14 - 18 decembrie 2020, am 
realizat activităţi educative interdisciplinare, menite să-i ajute pe elevi să-și dezvolte noi competenţe, fiind 
gândite și adaptate școlii online. Fără sprijinul părinţilor, care s-au străduit să creeze un mediu propice 
desfășurării acestora în bune condiţii, aceste activităţi susţinute online, nu ar fi putut fi realizate cu succes. 

560



 
 Învăţământul zilelor noastre este nevoit să se adapteze permanent la noi provocări, să regândească 

toate conţinuturile și obiectivele educative de natură tradiţională prin mijloace moderne, ce implică noi 
tehnologii, platforme educative, menite să sprijine activitatea didactică, dar în același timp să întărească 
legătura dintre școală și părinţi, prin implicarea activă a părinţilor în procesul educativ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliografie: 
* Ion - Ovidiu Pânișoară - Ghidul profesorului, Ed. Polirom, 2017 
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 IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE 

 ÎN PARTENERIAT CU PĂRINŢII  
 

 PROF.INV.PRIMAR: DUMITRU LUMINITA IONELA  
 ŞCOALA GIMNAZIALA ,,NICOLAE TITULESCU’’, 

 CARACAL 
 
 Motivul realizării parteneriatelor este necesitatea menţinerii unităţii de cerinţe în educaţia copilului, 

necesitatea realizării unei legături reale între şcoală şi familie ca parteneri egali în educaţia copilului. Scopul 
acestui parteneriat este implicarea şi participarea reală a părinţilor în activităţile la clasă şi la cele 
extracurriculare.Ca obiective majore ale acestui parteneriat aş aminti: formarea părinţilor în spiritul ideii de 
parteneri egali în educaţia copiilor; convingerea părinţilor pentru a investi în dezvoltarea personală a 
copilului şi a grupului în ansamblu; implicarea părintilor în atragerea de resurse (financiare sau materiale) 
necesare unei bune desfăşurări a actului educaţional; creearea unui mediu educativ pozitiv, favorabil, 
adecvat pentru o stimulare continuuă a învătarii spontane a copilului; achizitionarea de către părinţi a unor 
informaţii şi cunoştiinţe pe care să le folosească în educarea propriilor copii; implicarea părinţilor în 
atragerea şi găsirea de resurse materiale şi financiare necesare derulării serbării de Crăciun, de sfârşit de an 
şcolar, organizării de excursii şcolare. 

 Învățământul primar este o treaptă importantă și responsabilă în cadrul sistemului de învățământ. El 
constituie temelia includerii copilului în activitatea asiduă și ordonată dintr-o colectivitate de semeni, care 
este mereu în schimbare și presupune competitivitate. 

Școala îl învață pe copil să se situeze printre semeni, să se obișnuiască cu anumite cerințe și realități 
sociale. Dar educația în familie constituie prima școală a copilului, partea cea mai importantă a pregătirii 
lui pentru viața socială și productivă. Familia trebuie să fie prima instituție socială care se preocupă de 
asigurarea condițiilor necesare dezvoltării normale a copilului. Școala și familia sunt cei doi poli de 
rezistență ai educației, care contribuie prin mijloace specifice la formarea tinerilor. 

 Odată cu intrarea în școală, copilul trăiește în două lumi diferite: una a familiei, colorată încă de 
afectivitatea primei copilării, cealaltă, a școlii, încărcată de noi exigențe și de promisiunile viitorului, la fel 
de importante. Dacă aceste medii educaționale se completează și se susțin, ele asigură într-o mare măsură 
buna integrare a copilului în activitatea școlară și, pe plan mai general, în viața socială. 

 Obiectivul cel mai important al colaborării dintre școală și familie în perioada școlarității mici îl 
reprezintă susținerea eforturilor copilului pentru ca acesta să dobândească primele instrumente ale muncii 
intelectuale și să obțină succesul școlar. Clasa reprezintă pentru elevi al doilea mediu de socializare, după 
familie. Aici elevul va trăi și experimenta, va învăța deprinderi sociale necesare pentru viață. 

 În activitatea pe care o desfășurăm, am pornit întotdeauna de la „punctele forte”ale elevilor și cele 
ale noastre ca învățător, cum ar fi: ce știe elevul, ce poate să facă, ce îi este îngăduit să realizeze, spre ce 
are înclinații, de ce abilități didactice dispune. 

 Apoi am avut în vedere”punctele slabe”pe care vrem să le îndreptăm(ce nu știe elevul, ce n-a înțeles, 
ce nu poate să facă, ce nu ne este îngăduit nouă ca învățători să facem). Este necesară o bună cunoaștere a 
elevilor și totodată o bună cunoaștere a forțelor proprii. Folosirea metodelor interactive ( discuțiile 
colective, interpretarea de roluri, rezolvarea în grup a unor probleme, efectuarea de experiențe) asigură 
condițiile oportune elevilor să se afirme atât individual, cât și în echipă. 

 Am ajutat elevii să treacă peste rețineri, să-și exprime în mod deschis opiniile personale, să vorbească 
despre evenimentele la care participă, despre calitățile și defectele lor. Elevii au dobândit nu numai curajul 
exprimării unor opinii, ci și respectul pentru părerile colegilor, ale părinților, pentru adevăr. În felul acesta 
am pus pe fiecare elev în situația de a-și exercita, în clasă, principalele însușiri care-i definesc personalitatea, 
făcându-i participanți activi, dar și colaboratori, parteneri ai noștri în ducerea la bun sfârșit a tuturor 
activităților. 

 Educatorul trebuie să dețină înainte de toate, bune calități de mediator pentru a-i facilita procesul 
stabilirii unor interacțiuni directe, sincere, bazate pe încredere între elevi, dar și între sine și fiecare dintre 
elevi. În domeniul colaborării școală-familie, punctul de plecare este cunoașterea prealabilă a părinților de 
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către învățător, a familiei, a climatului familial. Activitatea educativă îmbracă și în școala noastră o 
multitudine de forme la următoarele nivele: comitetul de părinți, consiliul reprezentativ al părinților, vizitele 
la domiciliu, corespondența cu părinții, consultațiile pedagogice, implicarea părinților în activitățile școlii, 
activitățile nonformale(excursii, cercuri, serbări, aniversări, cursuri), consultații la cererea părinților. 

 Întâlnirile colective cu părinții reprezintă cea mai “profitabilă”și democratică formă de colaborare a 
învățătorului cu familiile elevilor săi. Pentru învățător înseamnă un cadru de manifestare și de perfecționare 
a calităților sale manageriale, un moment optim de conștientizare și de mobilizare a părinților într-un 
parteneriat real, prilej de a învăța și el din experiența părinților. Pentru părinți, adunările colective reprezintă 
tot atâtea prilejuri de autoevaluare și de sporire a competențelor educative, de informare pedagogică avizată, 
decide înțelegerea complexității fenomenului instructiv-educativ și a poziției pe care o ocupă în acest 
proces. 

În toate cazurile de întâlniri, contacte, proiecte, raporturi mutuale, au fost implicați, în mod egal, elevii 
ca parteneri de dialog și ca beneficiari ai unor servicii educaționale de calitate necesare dezvoltării 
armonioase a personalității. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliografie: 
*Moisin, Anton-Părinți și copii, Editura didactică și pedagogică, București, 1995; 
*Boroș, Maximilian-Profesorul și elevii, Editura Gutinul, Colecția de pedagogie, Maramureș, 1994 
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 IMPORTANȚA ACTIVITAȚILOR EDUCATIVE 

 IN PARTENERIAT CU PARINȚII 
 

 PROF. DUMITRU MARIAN 
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 CARACAL 
 
 Evoluţia societăţii româneşti marcată de o tranziţie prelungită către ceva care nu este clar nici măcar 

politicienilor, bulversarea valorilor într-o societate instabilă, scăderea calităţii vieţii, lipsa unor modele de 
urmat îi pun pe adulţi în dificultate ca părinţi. 

 Copilul din ziua de azi simte nevoia de adulţi disponibili pentru a-i respecta ritmul de viaţă, de adulţi 
care să participe la jocurile sale şi care să-i transmită zilei de mâine un om care nu poate proveni dintr-un 
sistem de învatământ clasic şi dintr-o familie care nu-şi asumă toate rolurile. Informarea şi formarea 
părinţilor în ceea ce priveşte şcolaritatea copilului presupune, ca fiecare părinte să cunoască: obligaţiile 
legale privind educaţia copilului, importanţa atitudinii lui pentru reuşita şcolară a copilului, metodele de 
colaborare cu şcoala. În acest scop este necesar un dialog între profesori şi părinţi; profesorii trebuie să 
primească o pregătire în materie de relaţie cu părinţii iar competenţa lor în această materie trebuie 
considerată ca o aptitudine profesională; părinţii trebuie să fie pregătiţi pentru a juca rolul lor educativ în 
cooperare cu profesorii; şcolile trebuie să asigure părinţilor asistenţa necesară. 

 Cooperarea profesor-părinte în beneficiul elevului vine în completarea participării părinţilor la 
gestiunea şcolii. Ca responsabili legali ai educaţiei copiilor lor ei au responsabilitatea de a influenţa natura 
acestei educaţii; modelele participative pot ajuta la coordonarea eforturilor educative şi la orientarea 
adaptării şcolii la schimbările din societate; influenţarea pe plan local asupra rezolvării problemelor şi luării 
deciziilor. Cu alte cuvinte participarea poate stimula iniţiativele si inovaţiile. Şcolaritatea este o etapă 
importantă, dificilă, cu implicaţii profunde în evoluţia copilului. Acest moment îi prinde nepregătiţi pe 
marea majoritate a părinţilor iar comportamentul familiei intervine astfel de cele mai multe ori într-un mod 
apăsător, ceea ce poate să conducă pe o cale greşită dezvoltarea intelectuală şi emoţională a acestuia. 

 Toţi adulţii care fac parte din viaţa unui copil (părinte, bunic, profesor) ar trebui să înţeleagă că acesta 
aşteaptă de la ei să-şi amintească şi să înţeleagă că au fost cândva de vârsta lui.Pentru ca un copil să aibă 
succes în şcoală şi mai apoi pe parcursul vieţii, specialiştii, printre care Daniel Goleman, Inteligenţa 
emoţională, spun că există şapte elemente cheie: 

1. Încrederea – sentimentul de siguranţă, certitudinea că se poate bizui pe ajutorul celor din jur în 
demersul său spre cunoaştere şi devenire; 

2. Curiozitatea – dorinţa de a cunoaşte ceva nou; 
3. Intenţia – pornirea interioară, conştientă,însoţită de dorinţa de a înfăptui ceea ce îţi propui; 
4. Controlul de sine – capacitatea de control asupra faptelor proprii; 
5. Raportarea – dorinţa şi capacitatea de a se alătura unui grup, de a participa la activitatea acelui 

grup încercând să se facă înţeles şi să-i înţeleagă pe ceilalţi; 
6. Comunicarea – capacitatea şi dorinţa de a transmite şi a face cunoscute celorlalţi, propriile idei şi 

sentimente; 
7. Cooperarea – capacitatea de a lucra împreună cu cineva în scopul realizării unui obiectiv comun. 
Dacă un copil dobândeşte pe timpul şcolarităţii aceste calităţi, depinde de părinţii şi educatorii lui 

care au o mare responsabilitate în formarea unitară a personalităţii lui. 
 Cadrele didactice trebuie să iniţieze activităţi care să ofere familiei oportunităţi de a participa alături 

de copil, de a cunoaşte copilul în situaţii diverse, de a se bucura alături şi cu copilul de realizările lui, de a 
lucra împreună părinte-copil la diferite proiecte. Voi trece în revistă câteva dintre activităţile care pot 
contribui la formarea părinţilor: 

• Lecţia – ca principală formă de organizare a procesului didactic creează variate situaţii de învăţare 
pentru copil prin: multitudinea obiectivelor pe care le vizează, strategiile didactice utilizate, materialele 
didactice folosite. Profesorii pot desfăşura lecţii la care să participe părinţii copiilor. Vizita – este o 
deplasare scurtă, de ce mult o zi, şi are ca scop atingerea unor finalităţi educaţionale concrete. Este foarte 
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bine când organizăm astfel de activităţi la care să participe şi părinţii copiilor. Părintele îşi poate observa 
copilul într-un alt mediu, în afara şcolii, îl poate cunoaşte sub alte aspecte: relaţionare cu ceilalţi colegi, cu 
adulţii din grup, comportarea în locuri publice.. 

• Excursia – este o deplasare pe parcursul unei sau mai multor zile care are ca scop recreerea şi 
refacerea psihofizică a elevilor dar şi a părinţilor acestora, culegerea de informaţii prin observarea directă 
a evenimentelor, proceselor fenomenelor, realităţii. 

 Serbările şcolare – reprezintă evenimente de o importanţă deosebită în activitatea elevilor şi în viaţa 
familiilor acestora-atât din punct de vedere afectiv, cât şi cognitiv, dând ocazia elevilor de a prezenta, într-
o manieră personală şi originală, tot ce au învăţat pe parcursul unui semestru sau an şcolar. Acest tip de 
activităţi extracurriculare au reprezentat întotdeauna un prilej de manifestare inedită al talentului nativ al 
copilului. Este o ocazie în care copilul îşi poate pune în valoare inteligenţa dominantă descoperită şi 
valorificată de cadrul didactic. De multe ori familia este surprinsă de potenţialul propriului copil. 

• Şedinţele cu părinţii – sunt întâlniri tematice organizate de către cadrul didactic. Au durata de două 
ore, timp în care se lucrează: exerciţii de intercunoaştere, de autocunoaştere, de cunoaştere a copilului, se 
dezbat diverse probleme de interes general, studii de caz, se generează situaţii în care părinţii trebuie să dea 
soluţii. Aceste întâlniri sunt de fapt adevărate sesiuni de formare pentru părinţi.  

• Lectoratul cu părinţii, vizita la domiciliul elevului, masa rotundă, discuţiile individuale oferă şi 
ele ocazii în care părinţii pot afla, pot găsi soluţii potrivite la diferite probleme apărute în relaţia cu copilul.  
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE 
 ÎN PARTENERIAT CU PĂRINŢII 

 
 PROF. INV. PRESC. DURNYE LUCIA MARIOARA 

LICEUL TEHN.NR.1-SUPALCU DE BARCAU – 
STRUCTURA- G. P. N. NR. 1 SUPLACU DE BARCAU 

 
Mediul educativ pentru copilul preşcolar este susţinut de către familie, grădiniţă, comunitate şi de 

relaţia ce se stabileşte între acestea. Relaţia dintre factorii principali ai mediului educativ este dinamică, 
într-o permanentă construcţie. 

Copilul are nevoie de o existenţă completă în familie şi comunitate, are nevoie deopotrivă să fie 
special, dar şi să fie la fel ca ceilalţi. Grădiniţa îi poate asigura copilului comunitatea de care el are nevoie. 
Aici este un mediu suficient de securizant pentru a aminti de casa familială, dar şi un spaţiu echidistant în 
care copilul să poată avea experienţa de a fi ca ceilalţi, de a „intra în rândul lumii”, de a ieşi din spaţiul 
familiei unde este valorizat pentru unicitatea sa, pentru particularităţile sale. Astfel, familia şi grădiniţa 
oferă în mod complementar, împreună, un spaţiu complex necesar dezvoltării copilului preşcolar.  

Parteneriatul dintre grădiniţă şi familie reprezintă o primă experienţă relaţională şi de colaborare a 
părinţilor cu persoanele profesioniste în domeniul educaţiei. Cei mai mulţi părinţi manifestă deschidere, 
dorinţă de a colabora cu personalul grădiniţei, dar se poate întâmpla ca realizarea unui parteneriat să fie 
împiedicată de atitudini necorespunzătoare ale fiecăruia dintre cei implicaţi. 

Educaţia copilului este o acţiune care presupune schimb de experienţe, de competenţe şi valori între 
toţi adulţii care îl susţin în dezvoltare şi cu care acesta intră în contact. Acest lucru presupune ca 
parteneriatul educaţional dintre familie şi grădiniţă să se extindă şi către comunitatea care le include. 

În programul zilnic al grădiniţei sunt cuprinse forme speciale de activitate care au ca scop destinderea 
copiilor, crearea bunei lor dispoziţii, fapt ce le dă acestora posibilitatea de a trece cu uşurinţă de la o 
activitate la alta. Acese activităţi de recreere şi înveselire se desfăşoară şi în cadrul activităţilor 
extracurriculare, care stabilesc la nivelul grupei noi tipuri de relaţii între copii, pe de o parte, iar pe de altă 
parte, între copii şi participanţi: relaţii de colaborare, de prietenie, un climat de încredere şi căldură 
sufletească care favorizeză comunicarea, o bună socializare şi integrare în colectivitate şi în viaţa socială. 

Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este generator de căutări şi soluţii foarte variate şi 
originale. De aceea şi noi am acordat toată atenţia planificării şi organizării acestor activităţi. Pentru a 
interveni asupra lor cu originalitate am avut nevoie de o mare disponibilitate spre schimbare, de curajul de 
a face noi şi noi încercări, de a răspunde unor provocări. În contextul actual când ne cofrutăm cu pandemia, 
iar activităţile s-au mutat în mediul on-line am căutat să aducem un plus de vitalitate în activităţile noastre, 
iar copilului un zâmbet în plus 

În orice parteneriat educaţional este important să fie implicaţi copiii, iar activităţile desfăşurate să fie 
în beneficiul acestora. 

În funcţie de specificul comunităţii în care se află grădiniţa, se pot realiza parteneriate cu: 
 instituţii sanitare, în susţinerea unor activităţi care au ca scop creşterea şi dezvoltarea tuturor 

membrilor comunităţii; 
 asociaţiile nonguvernamentale, pentru rezolvarea unor probleme de ordin social; 
 parteneri privaţi care pot sprijini grădiniţa cu fonduri materiale sau prin activităţi de voluntariat; 
 mass-media, pentru promovarea imaginii grădiniţei, pentru promovarea ideilor noi, valorilor etc.  
Prin crearea parteneriatului grădiniţă–familie–comunitate copiii câştigă un mediu de dezvoltare mai 

bogat, între participanţi se creează relaţiile pozitive şi fiecare îşi va dezvolta sentimentul coeziunii sociale. 
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE 

 ÎN PARTENERIAT CU FAMILIA 
 

PROF. ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR ECOBICI MAGDALENA SIMONA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ GODINEȘTI, GORJ 

 
 Termenul parteneriat este „definit ca asocierea a doi sau mai mulţi parteneri, iar în literatura de 

specialitate, parteneriatul reprezintă modalitatea, formală sau informală, prin care două sau mai multe părţi 
decid să acţioneze împreună pentru atingerea unui scop comun.” 

Prin încheierea parteneriatelor cu părinţii, aceştia sunt încurajaţi să ia parte la planificarea şi derularea 
programelor educative pentru copii, ceea ce implică o responsabilizare şi o eficienţă sporită. Astfel, părinţii 
au posibilitatea să-şi cunoască mai bine copiii, modul lor de manifestare în viaţa de grup, pot înţelege mai 
bine rolul lor educativ. Printre obiectivele principale ale colaborării dintre instituţiile educative şi familie 
putem aminti: înlăturarea factorilor perturbatori în cadrul comunicării grădiniţă - şcoală –familie; creşterea 
gradului de implicare a părinţilor în toate activităţile şcolare şi extraşcolare; schimbarea mentalităţii 
neadecvate a unor părinţi faţă de grădiniţă / şcoală; cunoaşterea de către părinţi a posibilităţilor şi nevoilor 
psiho-fizice ale copiilor; învăţarea unor deprinderi şi tehnici de muncă intelectulală sub formă de activităţi 
comune elevi – părinţi – cadre didactice. Majoritatea părinţilor au nevoie de informaţii de bază referitoare 
la copiii lor. Ei vor să fie informaţi despre scopul de bază al programului educativ la care participă copiii 
lor şi doresc să fie implicaţi în luarea deciziilor. Părinţii vor să fie la curent cu progresele copilului. Pentru 
realizarea parteneriatului cu părinţii este esenţial ca: părinţii să fie priviţi ca participanţi activi, care pot 
aduce o contribuţie reală şi valoroasă la educarea copiilor lor; să se recunoască şi să se valorifice 
informaţiile date de părinţi referitor la copii; părinţii să ia parte la adoptarea deciziilor referitoare la copiii 
lor; responsabilitatea să fie împărţită între părinţi si educatoare; părinţii să facă parte din comitetele de 
părinţi; să ajute la continuarea programului educativ acasa; să urmarească în mod regulat progresul copiilor 
lor; să ia parte, să sprijine activităţile extraşcolare organizate împreuna cu educatoare. Datorită diferenţelor 
de scopuri, resurse, pregătire, valori, nevoilor diferite, percepţii, atitudini, de foarte multe ori exista 
posibilitatea apariţiei unor conflicte între părinţi şi educatoare ce pot fi determinate de: o slaba colaborare; 
lipsa de informaţii; intoleranţa la stilul de viaţă al celuilalt, la opiniile sau chiar la prezenţa fizică; 
neacceptarea unor diferenţe de pregătire, condiţii sociale, morale, religie, nationalitate…; lipsa unor 
preocupări în sensul construirii relaţiilor de colaborare; numărul limitat al întâlnirilor dintre invatatoare şi 
părinti; neclaritate în rolurile fiecăruia şi în responsabilităţile ce le revin; disponibilitatea redusă a părinţilor 
de a participa la activităţi ; gradul scăzut de interes al unor părinţi faţă de educaţie şi evoluţia copilului.  

De aceea, cele mai importante căi de rezolvare a conflictelor sunt: cunoaşterea reciprocă; 
comunicarea periodică cu aspecte formale şi informale; acceptarea reciprocă, înţelegere şi toleranţă faţă de 
diferenţe; evaluarea permanentă a relaţiilor comune; sprijinul acordat familiei în raport cu creşterea şi 
educarea copilului; atmosfera destinsă, non-formală şi pozitivă în întâlnirile cu părinţii; invatatoarea trebuie 
să fie pregatită să asculte, să fie interesată despre sugestiile date de părinţi; atunci când ei simt că ideile le 
sunt luate în serios se vor implica mai mult în sprijinirea copilului şi a scolii . În acest proces de colaborare, 
rolul conducător îl are invatatoarea. Ea poate să orienteze, să ajute familia în sarcinile ce-i revin, să asigure 
o unitate de vedere şi de acţiune.  

După părerea mea, cultivarea unor relaţii de parteneriat efectiv între scoala şi familie, în sprijinul 
educaţiei şi creşterii copilului constituie cheia succesului viitor în adaptarea şi integrarea şcolară. Relaţiile 
de colaborare dintre părinţi şi unitatea de învăţământ pe care o frecventează copilul lor constituie primul 
pas către o educaţie deschisă, flexibilă şi dinamică a personalităţii copilului. Procesul de colaborare cu 
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părinţii asigură atingerea scopului educaţional, şi anume de a obţine dezvoltarea globală a copilului. Prin 
colaborarea părinţilor cu scoala, aceştia pot completa, sprijini şi dezvolta personalitatea copilului. 

 O educaţie adevărată şi reală se fundamentează în familie şi se continuă în grădiniţă şi şcoală. Pe de 
altă parte, tot ceea ce copilul învaţă în grădiniţă pierde din importanţă şi eficienţă în condiţiile în care părinţii 
nu întăresc şi nu valorifică programul educativ desfăşurat în cadrul scolii. Toate aceste motivaţii conduc la 
necesitatea realizării parteneriatelor reale dintre familie şi scoala, în care spre beneficiul copiilor, implicarea 
familiei în viaţa scolii să fie una concretă, activă şi de durată, aşa încât membrii acestora să devină parteneri 
reali în educaţia copiilor lor. 

 
 
 
Bibliografie: 
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SĂRBĂTORILE DE IARNĂ 
TRADIŢII ȘI OBICEIURI 

 
PRO. INV. PRIMAR ELEKES ERIKA 

 ȘC. GIMN. ,,M. EMINESCU” – ZALAU 
 
La români sărbătorile de iarnă în special Crăciunul sunt sărbătorile de suflet.Amintirea copilăriei ce 

ne revine puternic în suflet şi în minte ,zăpezile bogate şi prevestitoare de rod îmbelşugat,colindele şi 
clinchetele de clopoţei,mirosul proaspăt de brad dar şi de cozonaci,nerabdarea aşteptării darurilor sub 
pomul de iarnă toate crează în sânul familiei o atmosferă de linişte si iubire. Decembrie este luna cadourilor 
şi a sărbătorilor de iarnă (Sfântul Nicolae, Crăciunul, Anul Nou) şi poate unul dintre cele mai aşteptate 
momente ale anului mai ales pentru cei mici care ard de nerăbdare să vadă ce primesc de la Moș Nicolae în 
ghetuţele pregătite de cu seară. 

De la Sfântul Nicolae până la Sfântul Ion românii se simt în sărbători.Cel mai important este 
Crăciunul considerat ca sărbătoarea naşterii Domnului nostru Iisus Hristos. Oamenii au adaptat-o creând 
tradiţii și obiceiuri conform culturi lor specifice . Acest obicei din seara Sfântului Nicolae a luat naştere la 
oraş şi s-a răspândit şi în mediul rural. Fiecare trăieşte din plin sărbătorile, însă nu toată lumea cunoaşte 
adevăratele istorii şi semnificaţii ale datinilor de iarnă . Pentru a aprecia mai mult tradiţiile, vă oferim o 
mică istorie a Moşului Nicolae. 

Pe 6 decembrie, este ziua Sfantului Nicolae iar, dupa tradiţia populară, aceasta este prima zi de iarnă. 
Credincios, Sfântul Nicolae este făptuitor de minuni și martir pentru credinţa în Iisus. La români, Sfântul 
Nicolae este închipuit ca un moş cu barbă albă care poate aduce ninsoarea scuturându-şi bărbia. Datorită 
tradiţiei occidentale, Moş Nicolae este şi cel care face cadouri celor mici. În seara din Ajun (5 decembrie), 
părinţii pun în încălţămintea copiilor, pe care aceştia şi-o pregătesc cu mare grijă, multe dulciuri şi, uneori, 
jucării. În unele locuri există şi obiceiul de a pune alături de cadouri şi o nuieluşă care ar trebui să ii 
cumintească, măcar în principiu, pe copii care nu s-au purtat bine în timpul anului.”Copii cuminţi primesc 
dulciuri şi jucării iar cei obraznici nuieluşe “aşa auzeam în copilărie de la părinţii noștrii. Acum la vremea 
maturităţii ne amintim cu bucurie de acele seri minunate când ne pregăteam cizmuliţele şi așteptam cu 
nerăbdare să vină Moş Nicolae să ne lase în dulciuri şi jucării. Sfântul Nicolae moșteneşte la moartea 
ambilor părinţi, toată averea familiei pe care se hotărăşte să o folosească în scopuri umanitare, ajutându-i 
pe cei săraci. El este cunoscut ca protector al copiilor mici, al călătorilor, al comercianţilor, al celor acuzaţi 
pe nedrept, al fetelor nemăritate şi mireselor.  

Legenda istoriei lui Moş Nicolae vorbeste despre un nobil sărac care avea 3 fete pe care nu le putea 
mărita din cauza situaţiei financiare precare. Se spune că Nicolae de Mira, înainte de a deveni Sfant, a decis 
să-l ajute pe acest nobil lăsând câte un saculeţ cu aur la uşa casei acestuia de fiecare dată când una dintre 
cele trei fete a ajuns la vârsta măritişului. Vrând să ştie cine ii face aceste cadouri, nobilul a urmărit la cea 
de-a treia fată uşa casei. Povestea spune că Nicolae s-a urcat pe acoperiş şi a dat drumul săculeţului prin 
hornul casei în nişte șosete puse la uscat. Astfel s-a născut ideea ciorapilor atârnaţi la gura sobelor şi a 
şemineelor în care se primeau cadourile.  

Crăciunul mai este numit şi sărbătoarea familiei, este sărbătoarea când toţi se reunesc părinţi ,copiii 
nepoţi îşi fac daruri,se bucură de momentele şi atmosfera din jurul mesei,cu credintă ca prin cinstirea cum 
se cuvine a sărbătorii vom avea un am mai bun si mai bogat. La sate sunt păstrate mai bine tradiţiile și 
obiceiurile specifice acestei sărbători. Repertoriul tradiţional al obiceiurilor şi tradiţiilor româneşti cuprinde 
pe lângă colindele propriu-zise - cântece de stea, vicleimul, pluguşorul, sorcova, vasilica, jocuri cu măşti 
(ţurca, cerbul, brezaia), teatrul popular, dansuri (căluţii, căluşerii) - şi o seamă de datini, practici, superstiţii, 
ziceri, sfaturi cu originea în credinţe şi mituri străvechi sau creştine.  

Dintre acestea, care exprimă înţelepciunea populară, realul sau fantasticul, esenţe ale bogăţiei noastre 
spirituale, redăm câteva specifice diferitelor zone ale ţării. Pe 20 decembrie în calendarul ortodox se 
sărbătorește ziua Sfantului Ignat. In aceasta zi datina randuieste sa fie tăiat porcul de Crăciun. Pentru că 
ţăranii cred că un porc neînjunghiat în această zi nu se mai îngrășa pentru că își viseaza cuiţitul. 
Nerespectarea acestui obicei poate provoca, dupa unii, incidente neplăcute. În mod evident, și acest obicei 
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păstrează elemente de ritual păgân (in Egiptul Antic și în Grecia Antica porcul era sacrificat în cinstea unor 
zeităţi. În Bucovina, în Ajunul Crăciunului se pun pe masă un colac şi un pahar de apă, deoarece se crede 
că sufletele celor răposaţi vin în această noapte pe la casele lor, gustă din colac şi-şi udă gura cu apă. 

 În Ajunul Crăciunului, cei ce cresc albine, nu dau nimic din casă, că albinelor să le meargă bine, şi 
să nu părăsească stupul pe vremea roitului. 

 În Ajunul Crăciunului nu e bine să te baţi, nici măcar în glumă, cu cineva, căci faci buboaie peste an. 
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TRADIȚII ȘI OBICEIURI LOCALE DE IARNĂ 

 
PROF. INV. PRIMAR: ENACHE MIHAELA 

ȘCOALA GIMNAZIALA FILIAȘI 
 
 Idealul perfecțiunii nu ar trebui căutat în viitor, ci în trecut prin revenirea la inocența copilăriei. 

Copilul din noi, ne învață nevinovăția și ne aduce la acel stadiu de uimire, de stare harică necesară oricărui 
început, oricărei căutări. Cei mai frumoși ani din viața omului sunt anii copilăriei, iar cel mai frumos loc 
din lume este cel al nașterii. De aceea, de fiecare dată, când ne întoarcem la ulița copilăriei ne năpădesc 
emoțiile și simțim cum ne încărcăm cu energii benefice. Cu drag, ne retragem în satul natal, acolo unde 
sufletul nostru respiră aer curat, unde retrăim momente de o mare încărcătură emoțională, unde omul are o 
înțelepciune aparte. Toți avem în memorie iernile copilăriei cu jocuri pline de veselie, săniușul, derdelușul, 
iar cei care au trăit, au copilărit la țară, la bunici, știu cât de norocoși sunt având parte de astfel de obiceiuri. 
Țăranul este cel mai bun păstrător al zestrei rituale, care sunt prilejuri de mare bucurie din viața unui om. 
Poporul român a știut ca nimeni altul să-și ,,împodobească“ iarna cu datini și sărbători speciale, aceasta 
fiind o mărturie vie a faptului că avem o conștiință a neamului din care facem parte. 

 Un loc aparte în bogatele tradiții și obiceiuri românești îl ocupă sărbătorile ciclului de iarnă, care 
încep cu Sfântul Andrei, urmat de Crăciun (Nașterea Domnului), Anul Nou (Sf. Vasile) și Boboteaza. Ele 
sunt însoțite de ceremoniale spectaculoase, ce au o funcție educativă, și dezvoltă la oameni sentimentul de 
mândrie față de tradițiile strămoșești, cu credința în Dumnezeu și sunt transmise din generație în generație. 
În toate zonele istorice ale României, în centrul sărbătorilor de iarnă, se află familia și speranța într-un an 
mai bun și mai prosper. 

 Sărbătorile de iarnă la români încep odată cu prinderea Postului Crăciunului (15 noiembrie) și țin 
până la Sfântul Ioan (7 ianuarie). Este o perioadă bogată în obiceiuri, diferite de la o zonă la alta, având în 
centru marile sărbători creștine prăznuite în această perioadă. Repertoriul tradițional al obiceiurilor și 
tradițiilor românești cuprinde pe lângă colindele propriu-zise, cântece de stea, viflaimul, plugușorul, 
sorcova, vasilica, jocuri cu măști (turca, cerbul, brezaia), teatrul popular, dansuri (căluții, călușarii) și o 
seamă de datini, practici, superstiții, ziceri, sfaturi cu originea în credințe și mituri străvechi sau creștine. 

 Luna Decembrie este și luna cadourilor și poate unul din cele mai așteptate momente ale anului, mai 
ales pentru cei mici, care abia așteaptă să vadă ce primesc de la Moș Nicolae în ghetuțele pregătite de cu 
seara. După tradiția popular, 6 decembrie este prima zi de iarnă, și Sfântul Nicolae. Legenda spune că el a 
moștenit de la părinți, o avere, pe care s-a hotărât să o folosească pentru a-i ajuta pe cei săraci, pe cei acuzați 
pe nedrept, el fiind și protector al copiilor, al călătorilor și a fetelor nemăritate sărace. Așa se face că înainte 
să devină Sfânt, Nicolae de Mira s-a gândit să ajute un nobil sărac, care avea 3 fete pe care nu putea să le 
mărite din lipsa banilor. De fiecare dată, când una din fete ajungea la vremea măritișului, Nicolae lăsa câte 
un săculeț cu aur la ușa casei acestuia. Curios, nobilul să vadă cine îi face aceste cadouri, a urmărit la ușa 
când a venit rândul celei de-a treia fete. Atunci Nicolae, s-a urcat pe acoperiș și a dat drumul săculețului 
prin hornul casei care a nimerit în niște șosete puse la uscat. Așa s-a născut ideea ciorapilor agățați la gura 
sobelor în care se primeau cadourile. Dar pe lângă cadouri, în unele locuri, se obișnuiește să se pună și o 
nuielușă pentru copiii care nu au fost prea cuminți în timpul anului. 

 Alaiul sărbătorilor de iarnă continuă cu Sărbătoarea Ignatului pe data de 20 decembrie, când este 
prăznuit Sfântul Mucenic Ignatie Teofanul, din calendarul ortodox, sinonim cu Ignatul porcilor. Acest 
ucenic al Sfântului Evanghelist Ioan, a suferit foarte multe chinuri, deoarece nu s-a lăsat întors de la credința 
în Hristos și a fost aruncat leilor, care l-au devorat, oasele lui fiind aduse în Antiohia și venerate ca moaște. 
Tot legenda spune că Ignat a fost un simplu om necăjit care, voind să își taie porcul, a scăpat securea în 
capul tatălui său, omorându-l pe loc. El a avut multe remușcări, dar fiind foarte credincios a primit iertare 
de la Dumnezeu și Sfântul Petru care aveau obiceiul să meargă pe pământ. Conform tradiției în această zi 
se sacrifică porcul, pentru masa de Crăciun și celelalte sărbători care urmează. Se spune că în ziua de Ignat 
nu este voie să se desfășoare nici o altă activitate cum ar fi : spălatul rufelor, măturat, cusut, deoarece ar 
putea atrage pedepse asupra celor care încalcă aceste datini. Sacrificarea porcului se face doar de persoane 
cărora nu le este milă, pentru că doar astfel ,,carnea va fierbe bine’’. În unele sate din Ardeal, cu sângele de 
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la animalul sacrificat, se face cruce pe fruntea copiilor, pentru ca aceștia să crească rumeni și sănătoși. În 
tradiția românească ,întâlnim o serie de obiceiuri legate de Ignat. Numai bărbații, sunt cei care se ocupă de 
tăierea porcului, iar femeile nu au voie să participe, decât în momentul în care carnea de porc ajunge pe 
masa de bucătărie pentru a fi preparată. După tranșarea și sortarea cărnii, gospodina pregătește o masă 
numită tradițional ,,pomana porcului’, pentru toți cei care au participat la eveniment. Este de fapt, ceea ce 
a mai rămas din obiceiul străvechi al oferirii ofrandelor pentru îmbunarea spiritelor rele și adunarea celor 
bune, care să ferească gospodăria de primejdii. În mod evident, acest obicei păstrează elemente de ritual 
păgân. 

 Sărbătoarea Nașterii Domnului, a fost stabilită de către Biserica creștină, drept sărbătoare aparte, la 
25 decembrie. Pe această dată, lumea veche serba nașterea zeului Mithra, ca zeu al luminii. Legenda spune 
că Moș Crăciun care ar fi fost proprietarul staulului unde a născut Fecioara Maria, s-ar fi opus adăpostirii 
acesteia, însă soția lui, Crăciuneasa a dat adăpost Maicii Domnului fără voia lui. Furios, Crăciun i-a tăiat 
mâinile, dar Maica Domnului i le-a pus la loc, minune datorită căreia Crăciun s-a creștinat. Se spune că el 
s-a căit atât de mult, încât a doua zi și-a împărțit întreaga avere copiilor săraci și de atunci, în fiecare an, în 
Ajunul Nașterii Domnului, Moș Crăciun vine cu sania trasă de reni, intră pe horn și ne pune sub brad 
cadourile așteptate. În noaptea de 24-25 decembrie, este vremea colindelor, iar acestea diferă de la o regiune 
la alta. La colindat participă tot satul tradițional, deși efectiv colindă doar copiii și flăcăii, care alcătuiesc 
grupuri și merg din casă în casă. Colindătorii vestesc nașterea Domnului, urează gazdelor sănătate și 
bucurii, primind pentru aceste urări prăjituri, colăcei, mere, nuci. Cele mai cunoscute și apreciate colinde 
religioase sunt: ,,O, ce veste minunată”, ,,Steaua”, ,,Trei păstori”, ,,Aseară pe înserate”. 

 Colindele sunt de două feluri: colinde religioase și colinde laice. Cele religioase au o origine literară 
și se referă la Iisus. Colindele lumești au caracter liric și sunt adaptate de colindători la situația celor care 
le cântă. Colindele se caracterizează prin crearea unei atmosfere pline de optimism în care se formulează 
dorințe și năzuințe ale oamenilor. Colinda a dobândit o destinație precisă ca formă de magie benefică, ea 
marcând rodnicia câmpurilor, sporul animalelor domestice, creșterea copiilor, împlinirea prin căsătorie a 
tinerilor, pacea și tihna bătrânilor, influențarea în sens pozitiv a vieții oamenilor și a naturii. 

 Începând cu întâia zi de Crăciun și în următoarele zile, copiii umbla cu ,, Steaua’’, cântând colinde 
de stea prin care vestesc nașterea lui Iisus Hristos. Pe lângă colindatul propriu-zis, se joacă și piese inspirate 
de evenimentul Nașterii Domnului. De un pitoresc aparte este piesa ,,Irozii” sau ,,Vicleimul care reproduce 
întâlnirea Magilor cu regele Irod și conflictul pe tema aflării Noului Împărat, vestit de steaua care li s-a 
arătat la răsărit. Un alt obicei care ține, de la Crăciun până la Anul Nou pe care îl practică flăcăii este 
,,Capra’’ sau ,,Turca’’ cum se numește în Moldova și Ardeal . În Muntenia și Oltenia capra e numită 
,,Brezaia”. Unul din colindători, poartă masca, alcătuită dintr-un cap de capră din lemn, cu maxilarul 
inferior mobil ,care este tras cu o sfoară în timpul dansului. Jocul caprei prezintă un scenariu al morții și 
învierii, și vestește gazdelor ,,trecerea comunității în noul an sub semnul restabilirii ordinii cosmice, cu alte 
cuvinte, triumful vieții asupra morții, a luminii asupra întunericului, a fertilității și fecundității asupra 
sterilității, a binelui asupra răului’’. Masca este însoțită de un grup zgomotos, cu nelipsiții lăutari ce 
acompaniază dansul caprei, care saltă și se smucește, se rotește se apleacă, clămpănind ritmic din fălcile de 
lemn. Spectacolul se remarcă prin originalitatea costumului și a coregrafiei. 

 Obiceiul cel mai iubit de copii și de întreaga familie este împodobirea bradului de Crăciun, o practică 
veche, pe care unii o consideră chiar mai veche decât creștinismul și simbolizează ,,pomul vieții’’. Cei care 
îi atribuie o semnificație creștină spun că bradul este ,,pomul cunoașterii binelui și răului’’, împodobirea 
acestuia cu mere roșii amintind de păcatul originar. Primul brad împodobit despre care vorbesc documentele 
istorice a fost înălțat la Strasbourg în anul 1605, într-o piață publică. Rapid această tradiție s-a răspândit pe 
toate continentele, iar în zilele noastre brăduțul este împodobit cu globulețe, ghirlande, artificii, bomboane, 
iar copiii în noaptea de Ajun așteaptă să vadă ce daruri primesc de la Moș Crăciun.  

 Întotdeauna, Anul Nou este asociat cu un nou drum, cu o nouă etapă în viața noastră și a umanității. 
De aceea, cele mai importante tradiții și obiceiuri, legate de noaptea dintre ani și ziua Anului Nou ne 
îndeamnă cum să pășim cu dreptul în acest răstimp. În ziua de Anul Nou, copiii umblă cu Sorcova din casă 
în casă, pe la cunoscuți. Sorcova este un substitut al divinității fitomorfe, invocate de copii pentru a aduce 
oamenilor sorcoviți viața lungă, sănătate și prosperitate. Aceștia poartă o crenguță înmugurită de copac sau 
o sorcovă confecționată dintr-un băț în jurul căruia s-au împletit flori de hârtie colorată. Înclinată de mai 
multe ori în direcția unei persoane, sorcova joacă rolul unei baghete magice, înzestrate cu puterea de a 
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transmite vigoare, și tinerețe celui vizat. Plugușorul e una din cele mai frumoase și mai vechi datini 
românești din seara Sfântului Vasile și a Anului Nou. Obiceiul de a merge cu plugușorul contribuie la 
veselia generală a Sărbătorilor de Anul Nou, cu acele elemente care ilustrează una dintre principalele 
ocupații ale poporului nostru -agricultura și creșterea animalelor. El este însoțit de strigături, pocnete de 
bici și sunete de clopoței, iar plugul adevărat, tras de boi, a fost înlocuit de buhaiul care imită mugetul 
boilor. 

 În orice colț al lumii ne-am afla, în noaptea care face trecerea dintre ani, trebuie să fim conștienți că 
fiecare țară are parte de superstiții și tradiții legate de Anul Nou. La noi românii se spune că prima persoană 
care va trece pragul casei va fi bărbat, anul va fi plin de noroc, iar dacă femeile vor intra primele, acesta va 
fi plin de ghinion. O altă superstiție de Revelion este aceea că atât în ultima zi din an, cât și în prima zi a 
celui nou este bine să nu facem cheltuieli și să nu aruncăm nimic din casă deoarece, aruncăm afară norocul. 
Conform tradiției populare, fetele nemăritate pun în Ajunul Anului Nou un fir de busuioc într-un vas cu 
apă, o ramură de măr și un ban. Dimineața, fetele își vor visa alesul cu care urmează să se căsătorească. 

 Boboteaza marchează sfârșitul ciclului așa-numitelor 12 zile ale sărbătorilor de iarnă, și este ziua în 
care Iisus Hristos a fost botezat în apele Iordanului fiind sărbătorită pe data de 6 ianuarie. În limba greacă, 
cuvântul Bobotează este supranumit Teofanie sau Epifanie care se traduce prin Arătarea Domnului, și 
anume a Sfintei Treimi. În această zi, există obiceiul să vină preotul cu Iordanul sau Chiraleisa, care 
sfințește masa, și până atunci nimeni nu are voie să se atingă de mâncare, iar unele bucate sunt adăugate în 
hrana animalelor pentru protejarea acestora de boli. După ce preotul rostește Troparul Botezului și stropește 
cu agheasmă casa și pe gospodari, aceștia iau apa sfințită despre care se crede că nu se strică niciodată, are 
puteri miraculoase și poate fi băută doar timp de opt zile, între 6 și 14 ianuarie. A doua zi după Bobotează, 
creștinii ortodocși îl sărbătoresc pe Sfântul Ioan. În Transilvania, cei care își serbează onomastica în această 
zi sunt plimbați prin sat și duși la râu pentru a fi purificați. 

 Datinile și tradițiile reprezintă legătura strânsă dintre generații prin intermediul cărora trăsăturile unui 
popor nu se pierd niciodată. 
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PĂRINTELE – PRIMUL DASCĂL 

 
PROF: ENE CARMEN-MONICA 

GRĂDINIȚA NR. 35, BUCUREȘTI 
 
 În educarea copilului preşcolar, o componenta foarte importanta o constituie procesul instructiv-

educativ la care contribuie familia şi grădiniţa. Familia este factorul educative prioritar, întrucât educaţia 
începe din familie, aceasta fiind modelul pe care copilul îl imită şi-l urmează. În familie copilul îşi face 
pregătirea pentru viaţă.Contribuţia familiei este cu atât mai mare cu cât copilul este mai mic şi scade pe 
măsură ce etapele de creştere înaintează pe treptele superioare ontogenezei.  

 Părinţii sunt primii dascăli, deoarece ei sunt primii cu care copilul interacţionează constant încă din 
prima zi a vieţii sale. Familia reprezintă liantul care uneşte relaţiile dintre copil şi mediul social. Asigură 
astfel, condiţiile necesare trecerii prin toate stadiile de dezvoltare ale copilăriei, piloni ce stau la baza 
structurării personalităţii individului. Prin relaţiile sale cu mama, tata, cu fraţii şi celelalte rude, copilul 
ȋncearcă să se integreze ȋn societate, să se adapteze, îşi cunoaşte valorile şi începe să-şi formeze astfel 
imaginea de sine. Comunicarea intrafamilială influenţează decisive dezvoltarea psihofizică a copilului şi, 
de asemeni, formarea personalităţii lui. Copiii îşi observă proprii părinţi cum acţionează în rolul de părinţi. 
Familia este exemplul pe care copilul îl imită. 

 Grădiniţa fără implicarea familiei nu poate funcţiona ȋntr-un mod optim. Astfel îi revine rolul de 
partener în relaţiile ei cu familia iar acest deriva din faptul că este un serviciu specializat, cu cadre pregătite 
pentru realizarea sarcinilor educaţiei copiilor cu vârste cuprinse între 3-5/6 ani. 

 Identificăm două dimensiuni principale ȋn implicarea atât a unităţii de învăţământ cât şi a familiei în 
beneficiul copilului: dimensiunea relaţiei copil/părinte şi dimensiunea relaţiei grădiniţă/familie. 
Dimensiunea relaţiei copil/părinte urmăreşte frecventarea grădiniţei, rezultatele şcolare, îndeplinirea 
sarcinilor şi susţinerea emoţională şi materiala a activităţii didactice a copilului. Dimensiunea relaţiei 
grădiniţă/familie, se referă la alegerea de către părinte a unităţii de învăţământ la care ȋşi va ȋnscrie copilul, 
la contactele directe ale părinţilor cu cadrul didactic de la grupă şi cadrele didactice din unitate. Aceste 
contacte pot fi şedinţe cu părinţii, program de consiliere a părinţilor, cursuri de formare pentru părinţi 
„Educăm aşa”, activităţi ȋn parteneriat, implicarea ȋn proiecte educaţionale, concursuri şcolare etc. 

 Relaţia grădiniţă – familie nu se poate constitui fără asigurarea unei condiţii de bază, fundamentala: 
cunoaşterea familiei de către educatoare, a caracteristicilor şi potenţialului ei educativ (date esenţiale despre 
familie care sunt consemnate ȋn caietul de observaţii al grupei). Educatoarea trebuie să cunoască mai multe 
aspecte ale vieţii de familie, deoarece aceasta o ajută în cunoaşterea şi înţelegerea copiilor cu vârste cuprinse 
între 3-5/6ani. Nu se poate educa în mod corect un copil fără a-l observa atent, fără a-l studia, fără a-I 
înţelege personalitatea.  

 Un parteneriat grădiniţă-familie este esential pentru succesul preşcolarului. Literatura de specialitate 
recomandă trei direcţii: acceptarea familiei, respectarea familiei şi legătura cu familia. Se pare că cea mai 
mare barieră a parteneriatului grădiniţă-familie este faptul că părinţii nu se simt acceptaţi. Pentru a evita 
acest lucru cadrul didactic trebuie să aibă o atitudine pozitivă faţă de familie, furnizând astfel un punct 
pozitiv de plecare ȋn relaţie cu ei, să recunoască şi să acorde feed-back la nevoile şi temerile părinţilor, să 
informeze părinţii cu 574nstruc la activităţile care urmează să aibă loc ȋn grădiniţă, să folosească un limbaj 
prin care să interacţioneze cu familia, să implice părinţii ȋn realizarea programelor astfel ȋncât să ȋnţeleagă 
cât de important este activitatea cu profesioniştii.  

 Toţi părinţii doresc să fie respectaţi. Astfel, se pot oferi diplome familiilor care să ateste participare 
lor la procesul educational al copilului. Se poate amenaja un spaţiu unde părinţilor să li se aducă la 
cunoştinţă evenimentele din grădiniţă etc. 

 Astfel, putem spune că, colaborarea dintre grădiniţă şi familie este extrem de important şi trebuie să 
ne unim eforturile ȋn vederea educării copiilor. Dintre acţiunile desfăşurate ȋn parteneriat cu familia putem 
menţiona consilierea părinţilor (consultaţii individuale cu părinţii ȋn care aceştia sunt informaţi despre 
progresul, stagnarea sau regresul copilului), şedinţele cu părinţii (li se aduce la cunoştinţă acestora diferite 
informaţii privind oraganizarea şi desfăşurarea unor activităţi viitoare cuprinse ȋn diferite proiecte 
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educaţionale, de asemenea sprijinirea activităţilor instructiv-educatice cu o varietate de materiale didactice 
corespunzătoare temei studiate ȋn fiecare săptămână), serbări școlare. 
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PARTENERIATUL ȘCOALA-FAMILIE-PRIORITATE EDUCAȚIONALA 
 

PROF. INV. PRIMAR ECLEMEA PAULA 
ȘCOALA GIMNAZIALA „PROF.LUCIAN PAVEL”, OLTENIȚA 

PROF. INV. PRIMAR SAMARA ANGELICA 
ȘCOALA GIMNAZIALA „PROF.LUCIAN PAVEL”, OLTENIȚA 

 
Tot mai mult, în ultima perioadă, parteneriatele școală-familie devin o prioritate educațională. 

Părinții sunt invitați să participe și să construiască, alături de școală și de cadrele didactice, succesul 
școlar și pentru viață al copiilor. Evidenţele cercetărilor internaţionale sunt coerente, pozitive şi 
convingătoare. Când şcoala, familia şi comunitatea încep să colaboreze, elevii primesc cu adevărat 
suportul necesar pentru a avea succes în şcoală şi în viaţă. Studiile au arătat că dezvoltarea şi 
implementarea unor astfel de parteneriate îmbunătăţesc: 

• prezenţa la şcoală a elevilor 
• performanţa şcolară a acestora 
• relația familie-școală 
• sprijinul din partea comunității de care are școala nevoie 
 Fascinația pentru sărbătorile de iarnă se dezvoltă încă din copilărie. Bucuria și spiritul sărbătorilor 

există în sufletul și privirea oricărui copil. Spiritul sărbătorii înseamnă în primul rând familie. Este perioada 
din an în care familia petrece cel mai mult timp împreună, se redescoperă, comunică și se bucură reciproc 
de prezența tuturor. Majoritatea activităților care se desfășoară în această lună, în special etapa 
premergatoare Craciunului și Anului Nou, presupune o muncă de echipă, iar rezultatul acoperă orice efort. 

Având în vedere cele enunțate mai sus, am organizat la nivelul claselor campaniile umanitare “Ajută-
l pe Moş Crăciun” și “ Daruri pentru semenii noştri”. Rezultatele muncii în echipă- părinți și copii- a fost 
minunat. Împreună au împachetat darurile, împreună au mers la Centrul de copii abandonați și au oferit 
bucurie.  

De asemenea, am implicat părinţii în atragerea şi găsirea de resurse materiale şi financiare necesare 
derulării serbării de Crăciun, serbările şcolare reprezentând evenimente de o importanţă deosebită în 
activitatea elevilor şi în viaţa familiilor acestora-atât din punct de vedere afectiv, cât şi cognitiv, dând ocazia 
elevilor de a prezenta, într-o manieră personală şi originală, tot ce au învăţat pe parcursul unui semestru sau 
an şcolar. Acest tip de activităţi extracurriculare au reprezentat întotdeauna un prilej de manifestare inedită 
al talentului nativ al copilului. Este o ocazie în care copilul îşi poate pune în valoare inteligenţa dominantă 
descoperită şi valorificată de cadrul didactic. De multe ori familia este surprinsă de potenţialul propriului 
copil. 

Cântecul, dansul, recitarea de poezii sau interpretarea unor piese de teatru reprezintă câteva dintre 
formele de manifestare prin care copilul îşi satisface nevoia de afirmare, de joc, căpătând încredere în 
propriul potenţial artistic şi cognitiv. De aceea o serbare şcolară reprezintă un mijloc eficient de educare, 
de influenţare formativă a copiilor, de sudare a colectivului, de asigurare a unor contexte educaţionale în 
care relaţionările se produc în condiţii inedite, de încurajare a talentului, de dezvoltare a aptitudinilor şi de 
stimulare a copiilor timizi sau mai puţin talentaţi. Este foarte indicat ca pe parcursul serbării să iniţiem 
momente interactive părinţi-copii : jocuri, scenete, recitare, dansuri populare, cântece pe care părinţii fie le 
cunosc, fie le învaţă împreună cu copiii. Toate acestea contribuie la sudarea relaţiilor dintre copii şi părinţi, 
la crearea unei atmosfere mai calde, de sărbătoare a tuturor vârstelor. 

 La finalizarea acestor parteneriate am avut multe împliniri. Am înţeles că avem de învăţat unii de la 
alţii, am reuşit să responsabilizăm părinţii, să comunicăm mai bine pentru a ne uşura munca. Cheia unei 
relaţii sănătoase între partenerii implicaţi în educaţie este ca fiecare să-l asculte pe celălalt cu adevărat, 
fiecare să simtă că spusele lui sunt importante pentru cel de alături. Creşterea calităţii actului educaţional 
şi a rolului şcolii este valorizată prin implicarea partenerilor în toate problemele. Astfel, școala reuşeşte să 
îi încurajeze pe părinţi să se implice în educaţia copiilor.  

 Experienţa la catedră ne-a dovedit importanţa parteneriatelor educative. Părinţii sunt persoanele 
cheie în planificarea, organizarea, implementarea şi evaluarea oricăror practici eficiente. 
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 IMPORTANȚA ACTIVITAȚILOR IN PARTENERIAT CU PARINȚII  

 
PROF. ÎNVAȚAMANT PRIMAR: EGRI ILINCA FLORINA  

LICEUL TEORETIC ,,CONSTANTIN ȘERBAN ", ALEȘD ,BIHOR 
 
 ,,Cele mai mari daruri pe care le puteți oferi copiiilor sunt rădăcinile responsabilităților și aripile 

independenței. " (Denis Waithey)  
 Răspunderea parentală este cea mai mare responsabilitate pe care ne-o putem asuma. Viitorul 

copilului este în mâinile noastre, iar aceasta este o mare responsabilitate. Călătoria este grea, dar plină de 
satisfacții.  

 Părinții au obligația de a fi implicați in procesul de învățare al copiilor lor, deoarece au această 
responsablitate majoră, marea provocare, constând in realizarea unui parteneriat solid.  

 Părinții și profesorii sunt partenerii egali in procesul-instructiv educativ, fiecare având experiențele 
sale in domeniile lor de activitate Obligația părintelui este de a-l educa, de a-i forma priceperi, deprinderi 
de comportare civilizată în societate, in relațiile cu adulții, colegii, iar a profesorului de a preda, de a 
transmite cunoștințe copiilor, in vederea dezvoltării fizice și psihice normale.  

 Familia este primul educator al copilului, ea va continua să influențeze învățarea și dezvoltarea in 
timpul anilor de școală și mult timp după aceea.  

 Misiunea instituțiilor de învățământ este de a educa și forma tinerele generații, deoarece familia, 
indiferent de cât de eficientă ar fi ea, nu poate oferi instruirea deplină. 

 Parteneriatul presupune abordarea participativă a relației de către ambele părți :dezvoltarea unui 
dialog intre părinți și profesori, in scopul cunoașterii conținutului învățământului, cât și al educației, cu 
respectarea deplină a rolului profesional al cadrului didactic si a relației personale, apropiate și unice, intre 
părinte și copil.  

 În vederea realizării unui parteneriat, este nevoie de un respect reciproc și recunoasterea importanței 
rolului de părinte și profesor, de un dialog deschis între ambele părți.  

 Implicarea familiei în viața școlii este condiționată de gradul de interes al familiei față de școală. 
Cele mai frecvente forme de organizare a unei relații între părinte și profesor sunt: 

- Ședințele cu părinții; 
- Discuții individuale între profesor și părinte; 
- Întâlniri cu părinții; 
- Implicarea părinților in manifestări artistice și activități extrașcolare; 
- Acțiuni de voluntariat; 
- Asociația de părinți: 
 La nivelul școlii părinții sunt implicați in mai multe tipuri formale de organizare: 
- Consiliul reprezentativ al Școlii; 
- Consiliul părinților: 
- Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității in școală: 
- Comitetul de părinți al clasei: 
În vederea consolidării parteneriatului se pot organiza următoarele tipuri de activități : 
● Serbările școlare sunt evenimente deosebite in viața copilului și a familiei, atât din punct de vedere 

afectiv, cât și cognitiv, prin care copilul se poate manifesta intr-o manieră personală, originală.  
● Vizite ale cadrului didactic la domiciliul copilului, pentru a cunoaște unele aspecte, legate de 

condițiile de trai și posibilitatea de învățare a elevului, relațiile dintre membrii familiei.  
● Vizite la care să participe, atât copiii, cât și părinții. Scopul este observarea de către părinți a 

comportamentului copiilor intr-un alt mediu decât cel familial, de relaționare cu colegii, cu adulții.  
● Ziua porților deschise este o zi in care părintele are posibilitatea de a intra in clasă și de a observa 

comportamentul copilului in timpul orelor, atitudinea lui față de învățare, față de profesor și colegi.  
 Potrivit cercetătorilor, implicarea activă (participarea la activități, ședințe, manifestări si ajutor in 

sala de clasă) are un impact mai mare decât cea pasivă (semnarea notificarilor, primite de la școală, 
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asigurarea necesarului de rechizite școlare).. Părinții care primesc sprijin și colaborează cu școala, induc 
copiilor rezultate mai bune, decât cei care nu urmează același proces.  

 ,, Dacă ești părinte, deschide-i copilului ușile către direcții necunoscute pe care să le poată explora. 
Nu fă, să - i fie frică de necunoscut, acordă - i o susținere! '' (Osho)  
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MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ 

 
PROF. INV. PREȘCOLAR, ENACHE ANCA 

 ȘCOALA GIMNAZIALA ,,ȘTEFAN CEL MARE”/GPP „ALBA CA ZAPADA” 
LOC. DOROHOI, JUD. BOTOȘANI 

 
Românii petrec împreună, şi îşi fac urări de bine, sănatate şi prosperitate. Sărbătoarea de Crăciun este 

cea care înnobilează festinul iernii. În noaptea Sfântă de Crăciun, înconjurată de multă bucurie şi veselie, 
românii au parte de împlinirea tuturor dorinţelor. De aceea, în luna decembrie, fiecare dintre noi este parcă 
mai atras de ceea ce înseamnă feeria iernii şi magia Crăciunului. 

 Obiceiurile de Crăciun au propria poveste de iarnă. În timpul zilelor magice, în care vom uita de griji 
şi probleme, vom încerca să retrăim plăcerile datinilor şi obiceiurilor de altă dată. Pentru noi toţi, iarna nu 
este numai anotimpul zăpezii şi al frigului, ci şi acela al bucuriilor prilejuite de atâtea datini şi obiceiuri 
legate de sarbătorirea Naşterii Domnului.  

Bun venit în anotimpul cadourilor unde vom reîntâlni, poveşti de iarnă şi de Crăciun, tradiţii şi 
obiceuri ce trebuie descoperite.Să ne lăsăm cuprinşi de atmosfera inedită sărbătorilor alături de toţi cei 
dragi. 

Atmosfera de Crăciun ne aduce bucurie şi ne aminteşte cu precădere de anii copilăriei, de emoţia 
aşteptării împodobirii bradului, de clipa la care visăm să-l întâlnim pe Moş Crăciun. Dincolo de faptul că 
este una dintre cele mai importante sărbători creştine, Crăciunul este aşteptat cu mare entuziasm de toată 
lumea, indiferent de vârstă, uneori chiar şi de religie.  

Sigur te gândeşti cu drag la cadourile lui Moş Crăciun, la colinde, la mirosul de brad şi la vâscul din 
pragul uşii. Şi, cu siguranţă, experienţele personale au încărcat astfel de clipe magice cu semnificaţii proprii. 
Spiritul sărbătorii înseamnă în primul rând familie;înseamnă gândul la cei dragi, la oamenii speciali ce ne-
au înfrumusețat sufletul;înseamnă…într-un cuvânt magie.Este perioada din an în care familia petrece cel 
mai mult timp împreuna, se redescoperă, comunică și se bucură reciproc de prezența tuturor. 

 Magia Sărbătorilor de Iarnă tranformă sufletele adulților în suflete de copii, făcându-i să se bucure, 
să iubească. Spiritul acestei sărbători divine este însușit de oamenii care ne iubesc așa cum suntem! Și aceea 
este familia! 

 Acesta este spiritul Crăciunului! Bucuria de a ne avea unul pe celălalt. Comfortul pe care ți-l oferă 
gândul că ai oameni pe care poți conta. Sărbătoarea Crăciunului este bunăvoință, este iubire, suflete calde, 
recunoștință! Crăciunul este sărbătoarea sfântă a Naşterii Domnului, timp al bucuriilor, al păcii şi al liniştii 
sufleteşti.  

Este o perioadă în care primim şi daruim multă iubire şi căldură sufletească! Sfintele sărbători aduc 
cu ele un repertoriu neasemuit de bogat în datini şi credinţe, în realizări artistice, muzicale şi nu numai.  

Colindele, urările de belşug şi recoltă bogată sunt doar câteva din manifestările folclorice care fac din 
sărbătorile de iarnă unele din cele mai spectaculoase manifestări spirituale ale poporului nostru. În această 
perioadă, copiii, care ţin locul păstorilor şi magilor, cetele de colindători sfidează intemperiile vremii din 
dragoste pentru misiunea încredinţată lor pentru a duce, mai departe, această misiune din generaţie în 
generaţie.  

Bucuria tradițiilor și obiceiurilor din luna decembrie, respectiv împodobirea bradului de Crăciun cu 
ghirlande de beteală sclipitoare, cu artificiile de tot felul, cu steluțe colorate, alături de cadourile pentru cei 
dragi completează festinul sărbătorilor de iarnă. 

 Aşadar, așteptăm cu bucurie sărbătorile de iarnă, mirosul de cozonac cald, bradul împodobit şi 
cântecul colindătorilor. Trăim nopţi pline de vise şi speranţe asemenea sufletului neprihănit de copil. Iarna 
este anotimpul magic plin de imaginaţie, linişte şi frumuseţe. 

 Aceasta este Magia care trebuie trăită din plin. Iarna este deopotrivă sobră, plină de privaţiuni, însă 
și de provocări şi multă iubire. Sărbătorile acestui anotimp sunt cele mai spectaculoase şi prefigurează parcă 
dragostea pentru semeni. Românii petrec împreună, şi îşi fac urări de bine, sănatate şi prosperitate. 
Sărbătoarea de Crăciun este cea care înnobilează festinul iernii. În noaptea Sfântă de Crăciun, înconjurată 
de multă bucurie şi veselie, românii au parte de împlinirea tuturor dorinţelor. De aceea, în luna decembrie, 
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fiecare dintre noi este parcă mai atras de ceea ce înseamnă feeria iernii şi magia Crăciunului. Obiceiurile 
de Crăciun au propria poveste de iarnă.  

În timpul zilelor magice, în care vom uita de griji şi probleme, vom încerca să retrăim plăcerile 
datinilor şi obiceiurilor de altă dată. Pentru noi toţi, iarna nu este numai anotimpul zăpezii şi al frigului, ci 
şi acela al bucuriilor prilejuite de atâtea datini şi obiceiuri legate de sarbătorirea Naşterii Domnului. Bun 
venit în anotimpul cadourilor unde vom reîntâlni, poveşti de iarnă şi de Crăciun, tradiţii şi obiceuri ce 
trebuie descoperite. Să ne lăsăm cuprinşi de atmosfera inedită sărbătorilor alături de toţi cei dragi. Bucurați-
vă de spiritul sărbătorilor deoarece acestea se întâmplă doar o singură data în an! 

Decembrie este luna cadourilor şi a sărbătorilor de iarnă (Sfântul Nicolae, Crăciunul, Anul Nou) şi 
poate unul dintre cele mai aşteptate momente ale anului mai ales pentru cei mici care ard de nerăbdare să 
vadă ce primesc de la Mos Nicolae în ghetuţele pregătite de cu seară. De la Sfântul Nicolae până la Sfântul 
Ion românii se simt în sărbători.  
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,,SFINTELE SĂRBĂTORI DE IARNĂ LA ROMÂNI” 

 
PROF. INV. PREȘCOLAR, ENACHE MARIA 

 ȘCOALA GIMNAZIALA ,,ȘTEFAN CEL MARE”/GPP „ALBA CA ZAPADA” 
LOC. DOROHOI, JUD. BOTOȘANI 

 
Poporul român a păstrat cu sfinţenie, din cele mai vechi timpuri, forma originală a obiceiurilor, 

datinilor, creaţiilor materiale şi cultural-artistice. Acestea, strâns legate de viaţa socială a ţăranului, l-au 
însoţit de la naştere până la ultima suflare.  

Sărbătorile de iarnă au avut dintotdeauna o mare importanţă socială. Crăciunul este sărbătoarea sfântă 
a Naşterii Domnului, timp al bucuriilor, al păcii şi al liniştii sufleteşti. Este o perioadă în care primim şi 
daruim multă iubire şi căldură sufletească.  

Crăciunul, dincolo de faptul că este una dintre cele mai importante sărbători creştine, e aşteptat cu 
mare entuziasm de toată lumea, indiferent de vârstă, uneori chiar şi de religie. Sigur te gândeşti cu drag la 
cadourile lui Moş Crăciun, la colinde, la mirosul de brad şi la vâscul din pragul uşii. Şi, cu siguranţă, 
experienţele personale au încărcat astfel de clipe magice cu semnificaţii proprii. Dar mai mult decât atât, 
tradiţiile legate de Crăciun aduc simboluri naturale vechi de sute de ani.  

Bucuria tradițiilor și obiceiurilor din luna decembrie, respectiv împodobirea bradului de Crăciun cu 
ghirlande de beteală sclipitoare, cu artificiile de tot felul, cu steluțe colorate, alături de cadourile pentru cei 
dragi completează festinul sărbătorilor de iarnă. La români sărbătorile de iarnă, în special Crăciunul. sunt 
sărbătorile de suflet. Amintirea copilăriei ce ne revine puternic în suflet şi în minte, zăpezile bogate şi 
prevestitoare de rod îmbelşugat, colindele şi clinchetele de clopoţei, mirosul proaspăt de brad dar şi de 
cozonaci, nerăbdarea aşteptării darurilor sub pomul de iarnă toate creează în sânul familiei o atmosferă de 
linişte si iubire.  

Fiecare trăieşte din plin sărbătorile, însă nu toată lumea cunoaşte adevăratele istorii şi semnificaţii ale 
datinilor de iarnă. Pentru a aprecia mai mult tradiţiile, vă oferim o mică istorie a Moşului Nicolae. Pe 6 
decembrie, este ziua Sfantului Nicolae iar, după tradiția populară, aceasta este prima zi de iarnă. 

 Credincios, Sfântul Nicolae este făptuitor de minuni și martir pentru credinţa în Iisus. La români, 
Sfântul Nicolae este închipuit ca un moş cu barba albă care poate aduce ninsoarea scuturându-şi bărbia. 
Datorită tradiţiei occidentale, Moş Nicolae este şi cel care face cadouri celor mici. 

 În seara din Ajun (5 decembrie), părinţii pun în încălţămintea copiilor, pe care aceştia şi-o pregătesc 
cu mare grijă, multe dulciuri şi, uneori, jucării. În unele locuri există şi obiceiul de a pune alături de cadouri 
şi o nuieluşă care ar trebui să îi cumințească, măcar în principiu, pe copii care nu s-au purtat bine în timpul 
anului. ,,Copii cuminţi primesc dulciuri şi jucării, iar cei obraznici nuieluşe” aşa auzeam în copilărie de la 
parinţii nostrii.  

Acum la vremea maturității ne amintim cu bucurie de acele seri nimunate când ne pregăteam 
cizmuliţele şi așteptam cu nerăbdare să vină Moş Nicolae să ne lase în ghetuțe, dulciuri şi jucării. Sfântul 
Nicolae moșteneşte la moartea ambilor părinti, toată averea familiei pe care se hotărăşte să o folosească în 
scopuri umanitare, ajutându-i pe cei săraci. El este cunoscut ca protector al copiilor mici, al 631 călătorilor, 
al comercianţilor, al celor acuzaţi pe nedrept, al fetelor nemăritate şi mireselor. 

 Legenda istoriei lui Moş Nicolae vorbeste despre un nobil sărac care avea 3 fete pe care nu le putea 
mărita din cauza situaţiei financiare precare. Se spune că Nicolae de Mira, înainte de a deveni Sfânt, a decis 
să-l ajute pe acest nobil lăsând câte un săculeţ cu aur la uşa casei acestuia de fiecare dată când una dintre 
cele trei fete a ajuns la vârsta măritişului. Vrând să ştie cine îi face aceste cadouri, nobilul a urmărit la cea 
de-a treia fată uşa casei. Povestea spune că Nicolae s-a urcat pe acoperiş şi a dat drumul săculeţului prin 
hornul casei în nişte șosete puse la uscat.  

Astfel s-a născut ideea ciorapilor atârnaţi la gura sobelor şi a şemineelor în care se primeau cadourile. 
Crăciunul mai este numit şi sărbătoarea familiei, este sărbătoarea când toţi se reunesc; părinţii, copiii, 
nepoţii îşi fac daruri, se bucură de momentele şi atmosfera din jurul mesei, cu credință că prin cinstirea cum 
se cuvine a sărbătorii vom avea un an mai bun și mai bogat. 
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 La sate sunt păstrate mai bine tradiţiile și obiceiurile specifice acestei sărbători. Pe 20 decembrie în 
calendarul ortodox se sărbătorește ziua Sfântului Ignat. În această zi datina rânduiește să fie tăiat porcul de 
Crăciun. Pentru că țăranii cred că un porc neînjunghiat în această zi nu se mai îngrașă pentru că își visează 
cuțitul.  

Nerespectarea acestui obicei poate provoca, după unii, incidente neplăcute. În mod evident, și acest 
obicei păstrează elemente de ritual păgân (în Egiptul Antic și în Grecia Antică porcul era sacrificat în cinstea 
unor zeități.  

Astfel, copilăria reprezintă pentru fiecare dintre noi o etapă frumoasă, plină de bucurii, a vieţii. Doar 
că atunci când eşti copil îţi doreşti, cel mai adesea, să treacă mai repede. Iar atunci când ajungi la maturitate, 
ţi-ai dori să fii copil, să te poţi bucura de tot ceea ce îţi oferă inocenţa vârstei. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
1. Alexandru Știucă - ,,Sărbătoarea noastră de toate zilele - Sărbători în cinstea iernii”, Editura Cartea 

de buzunar, 2005 
2. Constantin Eretescu - ,,Folclorul literar al românilor”, Editura Compania 2007. 

582



 
IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE ÎN PARTENERIAT CU 

FAMILIA 
 

 PROF. ENE VIORICA MIHAELA 
 ŞCOALA GIMNAZIALA: I. L. CARAGIALE, LUCIAN GRIGORESCU, 

MEDGIDIA 
 
Prin încheierea parteneriatelor cu părinţii, aceştia sunt încurajaţi să ia parte la planificarea şi derularea 

programelor educative pentru copii, ceea ce implică o responsabilizare şi o eficienţă sporită. Astfel, părinţii 
au posibilitatea să-şi cunoască mai bine copiii, modul lor de manifestare în viaţa de grup, pot înţelege mai 
bine rolul lor educativ. Printre obiectivele principale ale colaborării dintre instituţiile educative şi familie 
putem aminti: înlăturarea factorilor perturbatori în cadrul comunicării şcoală –familie; creşterea gradului 
de implicare a părinţilor în toate activităţile şcolare şi extraşcolare; schimbarea mentalităţii neadecvate a 
unor părinţi faţă de şcoală; cunoaşterea de către părinţi a posibilităţilor şi nevoilor psiho-fizice ale copiilor; 
învăţarea unor deprinderi şi tehnici de muncă intelectulală sub formă de activităţi comune elevi – părinţi – 
cadre didactice. Majoritatea părinţilor au nevoie de informaţii de bază referitoare la copiii lor. Pentru 
realizarea parteneriatului cu părinţii este esenţial ca: părinţii să fie priviţi ca participanţi activi, care pot 
aduce o contribuţie reală şi valoroasă la educarea copiilor lor; părinţii să ia parte la adoptarea deciziilor 
referitoare la copiii lor; părinţii să facă parte din comitetele de părinţi; să ajute la continuarea programului 
educativ acasă; să urmarească în mod regulat progresul copiilor lor; să ia parte, să sprijine activităţile 
extraşcolare organizate împreuna cu cadrul didactic. Datorită diferenţelor de scopuri, resurse, pregătire, 
valori, nevoilor diferite, percepţii, atitudini, de foarte multe ori există posibilitatea apariţiei unor conflicte 
între părinţi şi cadrul didactic ce pot fi determinate de: o slabă colaborare; lipsa de informaţii; intoleranţa 
la stilul de viaţă al celuilalt, la opiniile sau chiar la prezenţa fizică; neacceptarea unor diferenţe de pregătire, 
condiţii sociale, morale, religie, naţionalitate; lipsa unor preocupări în sensul construirii relaţiilor de 
colaborare; numărul limitat al întâlnirilor dintre şi părinti şi cadrul didactic ; neclaritate în rolurile fiecăruia 
şi în responsabilităţile ce le revin; disponibilitatea redusă a părinţilor de a participa la activităţi ; gradul 
scăzut de interes al unor părinţi faţă de educaţie şi evoluţia copilului.  

De aceea, cele mai importante căi de rezolvare a conflictelor sunt: cunoaşterea reciprocă; 
comunicarea periodică cu aspecte formale şi informale; acceptarea reciprocă, înţelegere şi toleranţă faţă de 
diferenţe; evaluarea permanentă a relaţiilor comune; sprijinul acordat familiei în raport cu creşterea şi 
educarea copilului; atmosfera destinsă, non-formală şi pozitivă în întâlnirile cu părinţii. Relaţiile de 
colaborare dintre părinţi şi unitatea de învăţământ pe care o frecventează copilul lor constituie primul pas 
către o educaţie deschisă, flexibilă şi dinamică a personalităţii copilului. Procesul de colaborare cu părinţii 
asigură atingerea scopului educaţional, şi anume de a obţine dezvoltarea globală a copilului. Prin 
colaborarea părinţilor cu şcoala, aceştia pot completa, sprijini şi dezvolta personalitatea copilului. 

 O educaţie adevărată şi reală se fundamentează în familie şi se continuă în şcoală.  
 Am considerat că implicând părinții în activități școlare și extrașcolare, acestea vor fi mai atractive 

pentru şcolari, iar părinții vor fi mai implicați și mai conștienți de actul didactic, de importanța şcolii în 
viața copilului, realizând, astfel progres în activitatea didactică. 

Serbările şcolare reprezintă evenimente de o importanţă deosebită în activitatea elevilor şi în viaţa 
familiilor acestora-atât din punct de vedere afectiv, cât şi cognitiv, dând ocazia elevilor de a prezenta, într-
o manieră personală şi originală, tot ce au învăţat pe parcursul unui semestru sau an şcolar. Acest tip de 
activităţi extracurriculare au reprezentat întotdeauna un prilej de manifestare inedită al talentului nativ al 
copilului. Este o ocazie în care copilul îşi poate pune în valoare inteligenţa dominantă descoperită şi 
valorificată de cadrul didactic. De multe ori familia este surprinsă de potenţialul propriului copil. 

Școala îl învață pe copil să se situeze printre semeni, să se obișnuiască cu anumite cerințe și realități 
sociale. Dar educația în familie constituie prima școală a copilului, partea cea mai importantă a pregătirii 
lui pentru viața socială și productivă. Familia trebuie să fie prima instituție socială care se preocupă de 
asigurarea condițiilor necesare dezvoltării normale a copilului. Școala și familia sunt cei doi poli de 
rezistență ai educației, care contribuie prin mijloace specifice la formarea tinerilor. 
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Odată cu intrarea în școală, copilul trăiește în două lumi diferite: una a familiei, colorată încă de 
afectivitatea primei copilării, cealaltă, a școlii, încărcată de noi exigențe și de promisiunile viitorului, la fel 
de importante. Dacă aceste medii educaționale se completează și se susțin, ele asigură într-o mare măsură 
buna integrare a copilului în activitatea școlară și, pe plan mai general, în viața socială. 

Obiectivul cel mai important al colaborării dintre școală și familie în perioada școlarității mici îl 
reprezintă susținerea eforturilor copilului pentru ca acesta să dobândească primele instrumente ale muncii 
intelectuale și să obțină succesul școlar. Clasa reprezintă pentru elevi al doilea mediu de socializare, după 
familie. Aici elevul va trăi și experimenta, va învăța deprinderi sociale necesare pentru viață. 

În activitatea pe care o desfășor, am pornit întotdeauna de la „punctele forte”ale elevilor și cele ale 
noastre ca profesori, cum ar fi: ce știe elevul, ce poate să facă, ce îi este îngăduit să realizeze, spre ce are 
înclinații, de ce abilități didactice dispune. 

Apoi am avut în vedere”punctele slabe”pe care vrem să le îndreptăm (ce nu știe elevul, ce n-a înțeles, 
ce nu poate să facă, ce nu ne este îngăduit nouă ca profesori să facem). Este necesară o bună cunoaștere a 
elevilor și totodată o bună cunoaștere a forțelor proprii. Folosirea metodelor interactive ( discuțiile 
colective, interpretarea de roluri, rezolvarea în grup a unor probleme, efectuarea de experiențe) asigură 
condițiile oportune elevilor să se afirme atât individual, cât și în echipă. 

Am ajutat elevii să treacă peste rețineri, să-și exprime în mod deschis opiniile personale, să vorbească 
despre evenimentele la care participă, despre calitățile și defectele lor. Elevii au dobândit nu numai curajul 
exprimării unor opinii, ci și respectul pentru părerile colegilor, ale părinților, pentru adevăr. În felul acesta 
am pus pe fiecare elev în situația de a-și exercita, în clasă, principalele însușiri care-i definesc personalitatea, 
făcându-i participanți activi, dar și colaboratori, parteneri ai noștri în ducerea la bun sfârșit a tuturor 
activităților. 

În domeniul colaborării școală-familie, punctul de plecare este cunoașterea prealabilă a părinților de 
către profesor, a familiei, a climatului familial. Activitatea educativă îmbracă și în școala noastră o 
multitudine de forme la următoarele nivele: comitetul de părinți, consiliul reprezentativ al părinților, vizitele 
la domiciliu, corespondența cu părinții, consultațiile pedagogice, implicarea părinților în activitățile școlii, 
activitățile nonformale (excursii, cercuri, serbări, aniversări, cursuri), consultații la cererea părinților. 
Întâlnirile colective cu părinții reprezintă cea mai “profitabilă”și democratică formă de colaborare a 
profesorului cu familiile elevilor săi. Pentru părinți, adunările colective reprezintă tot atâtea prilejuri de 
autoevaluare și de sporire a competențelor educative, de informare pedagogică avizată, decid înțelegerea 
complexității fenomenului instructiv-educativ și a poziției pe care o ocupă în acest proces. 
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ACTIVITATE EXTRAŞCOLARĂ 

,,BUCURIILE IERNII” 
 

PROF. LUMINITA ANA ENESCU 
ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 3 CUGIR 

 
Argument 
 Iarna este cel mai frumos anotimp. Frumuseţea aparte a anotimpului alb îi sensibilizează nu numai 

pe copii ci şi pe adulţi, iar redarea acestuia pe foaia de desen sau confecţionarea diverselor materiale 
specifice acestei sărbători prelungite, poate da frâu liber emoţiilor, eliberându-se astfel, tensiunea interioară. 
Avem nevoie de amintirile plăcute ce ne năpădesc în aceste zile speciale şi de hrana sufletească ce se naşte 
din emoţia pricinuită de apropierea sărbătorilor de iarnă. 

 Datoria noastră, a dascălilor este aceea de a-i antrena pe elevi în activităţi care să-i sensibilizeze pe 
cei în faţa cărora se prezintă. 

 
Obiectivele proiectului 
• Trezirea curiozităţii si interesului faţă de schimbările din natură; 
• Dezvoltarea capacităţii de cunoaştere şi înţelegere a caracteristicilor şi fenomenelor din anotimpul 

iarna; 
• Stimularea creativităţii şi expresivităţii prin realizarea de creaţii plastice şi literare; 
• Valorificarea potenţialului creator al elevilor 
• Sistematizarea cunoştinţelor despre obiceiurile specifice de iarnă, antrenând capacităţi dobândite 

la nivelul tuturor domeniilor experienţiale 
Grup țintă: elevii clasei a IIa B 
Resurse : 
 umane – cadre didactice și elevi 
 materiale –calculator, internet, bloc de desen, acuarele, creioane colorate, hârtie colorată, coli 

cartonate colorate 
procedurale: conversatia euristica, povestirea, explicatia, demonstratia, exercitiul, jocul, 

problematizarea, brainstormingul, turul galeriei, știu- vreau sa știu- am invațat; 
Strategia de realizare : observaţia, analiza, lucru individual, pe grupe şi în perechi 
 
Discipline implicate in proiect: 
• Limba şi literatura romană 
• Matematică și explorarea mediului; 
• Educaţie muzicală 
• Educaţie plastică 
• Abilităţi practice 
Evaluare :  
- portofoliul, proiectul, creații literare 
- acordarea unor diplome pentru lucrările, desenele, portofoliile ce se remarcă prin originalitate 
- analiza activităţilor independente; 
 Rezultate aşteptate: 
- implicarea a cât mai multor elevi în activitate 
- cunoaşterea şi promovarea obiceiurilor şi tradiţiilor noastre populare autentice româneşti 
Resurse de timp 
10.12.2020-22.12.2020 
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CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR 
 

 
 
 

Nr. 
crt 

Denumirea activităţii Activităţi realizate Perioada Responsabil 

1. Anotimpul iarna- 
caracteristici, schimbări, 
curiozități  

-vizionare film youtube 
-prezentare curiozități, texte du 
enciclopedii 

10.12  
 

 Învăţătorii 
elevii 
 
 

2. Iarna în creații literare 
 

- studierea unor texte; 
- recitare, dramatizare 
-completare Padlet 

14-15.12 
 
 
 

 

3. Confecționăm ornamente 
pentru Crăciun 

- confecţionarea de globuri, 
ghirlande, brăduţi ;  
- auditie colinde de Crăciun 
--confecționarea unor felicitări și 
alte daruri pentru cei dragi 

21-22.12  

4.   Finalizarea proiectului 
 
 

Colectarea dovezilor: 
Portofoliu 

22.12  
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 IMPORTANȚA ACTIVITAȚILOR EDUCATIVE REALIZATE IN 

PARTENERIAT CU PARINȚII  

 

 ENICA DUMITRA GPP AMICII CALARASI 
 

Parteneriatul familie-gradiniţă, cu tot ceea ce presupune el, prezintă avantaje pentru toţi factorii 

implicaţi: educatoare, părinţi, copii. 

Participarea activă a părinților în viața școlară a copiilor se materializează printr-o mai bună autostimă 

a copiilor, un randament școlar mai bun, relații și atitudini pozitive ale părinților despre școală. 

Familia și școala trebuie să împartă responsabilitățile în educarea copiilor. Ambii au un rol 

fundamental în dezvoltarea integrală a copilului. Colaborarea familiei cu grădinița/școala are o importanță 

majoră, cu efecte pozitive asupra elevilor, părinților, profesorilor, școlii și comunității. 

Când vorbim despre participarea la școală nu se referă doar la ședințe ci și participarea la activitățile 

propuse, și că există o relație de încredere și ajutor între părinți și profesori. Această relație devine astăzi 

un pilon foarte puternic pentru eficacitatea și răspunsuri pozitive ale dezvoltării educaționale și personale 

a elevilor care a demonstrat că, în absența acestei cooperări, copilul va avea multe probleme în evoluția lui 

școlară și vor exista numeroase limitări. În caz contrar, dacă se dă această cooperare adecvată, elevul va 

evolua în mod satisfăcător și există multe avantaje de care se va bucura copilul. 

Educația este un proces foarte lung care începe să fie învățat de către familie și apoi de școala și este 

nevoie de ambele părți pentru a obține o dezvoltare completă educațională și personală. Prin urmare, școala 

trebuie să accepte importanța participării și colaborării părinți în educația copiilor și necesitatea unei relații 

cordiale între ele profesor și părinți, astfel încât profesorii să își poată îndeplini funcția eficient și complet. 

Școala și familia trebuie să împărtășească preocupările, să facă schimb de informații și să gânduri 

despre educație, școală, copii și ajută la stabilirea unor legi și acorduri privind anumite acțiuni față de copil. 

Familia trebuie să aplice acordurile luate și încercarea de a transfera cunoștințele școlare în viața de zi cu 

zi și școala trebuie să realizeze la fiecare copil obiectivele convenite sau propuse și să transfere și să aplice 

cunoștințe familiare și de zi cu zi pentru viața școlară a modul în care se realizează această interrelație și 

uniune între educația formală 

Profesorul este urmărește să știe cât mai multe despre situația pe care elevul o are acasă, modul de 

viață și despre preocupările acestuia. Implicarea și ajutorul părinților la îmbunătățirea actului educativ, 

performanța și modul de lucru. 

O soluție de îmbunătățire pe care cadrele didactice o propun este organizarea de activități de tot felul 

care favorizează abordarea și participarea familiilor în centre. ideile activităților concrete care au contribuit 

sunt: în principal organizarea de activități activități extracurriculare, întâlniri ale părinților cu tutori, ateliere 
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de lucru, coexistență după școală, activități școală, să transmită pliante și broșuri părinților, acțiuni de 

instruire, activități de joc, întâlniri oficiale și participarea informală la întâlniri în clasă, discuții personale, 

grupuri de discuții, reuniuni regulate, excursii, petreceri, povești, jocuri. 

Părinţii au fost captați de şcoală prin forme variate de activităţi extraşcolare, determinându-i să adere 

la ideea de colaborare activă, acceptând rolul de factor răspunzător în devenirea propriului copil. Părinții 

care au participat la activitățile extrașcolare și-au exprimat aprobarea și interesul față de educația dată de 

școală. 

Aceste activităţi extraşcolare au avut o importanță neaşteptat de mare în rândul părinţilor care au 

încercat relaţii noi cu copiii lor, fapt ce i-a determinat să-şi schimbe radical, în mod pozitiv, atitudinea faţă 

de şcoală. 

Activităţile derulate, a îmbunătăţit considerabil legătura dintre şcoală cu familia, părinţii simţindu-se 

utili, prezentând în acest fel un interes mai mare pentru şcoală. Activităţile extraşcolare, sunt atractive la 

orice vârstă. Ele produc bucurie, stârnesc interes,facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită 

un efort suplimentar. 
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MAGIA SARBATORILOR DE IARNA 

 
PROF. INV. PRIMAR EVA FELICIA 

LICEUL TEORETIC ,,VASILE ALECSANDRI” SABAOANI, NEAMȚ 
 
Sărbătorile de iarnă vin în acest an cu un specific aparte. Cadrele didactice continuă procesul 

instructive-educativ online, dar în același timp desfășoară o serie de activități educative. Este recunoscută 
importanța acestui gen de activități. 

Cadrele didactice se implică în realizarea de diferite activități în parteneriat cu părinții sau în 
prezentarea unor activități educative online organizate pentru marcarea sărbătorile de iarnă. 

Un prim exemplu de bună practică ar fi prezentarea unor texte cu conținut specific precum colindele, 
,,Plugușorul”, ,,Sorcova”. Atmosfera de sărbătoare se poate crea pe platformele online, în cadrul 
conferințelor pe Meet, Zoom, Webex, Teams. Fiecare copil prezintă elemente pregătite în prealabil, într-un 
recital sau intonează colinde. Părinții pot însoți elevii și petrece alături de ei la o șezătoare literară. Se pot 
pregăti proiecte de prezentare a datinilor și obiceiurilor specific zonei. Copiii pot prezenta filmulețe cu 
înregistrări făcute în anii precedenți sau chiar filmate special pentru acest moment. Se poate realiza o 
incursiune online în arhive ce cuprind astfel de elemente. 

Un exemplu deosebit de realizare a unui astfel de moment ar fi chiar plecarea la colindat online. Elevii 
vor putea invita în cadrul conferinței și personalități pe care să le colinde sau pot fi invitați artiști care să 
colinde clasa de elevi. Cadrul didactic sau unii părinți pot facilita vizita la bătrânii ce așteaptă colindătorii 
și în acest an, dar care vor ajunge mai greu. Pe Whatapp putem să realizăm conexiunea necesară pentru a 
crea o fărâmă de bucurie în inima acestora în aceste condiții pandemice. Se pot organiza activități de 
voluntariat pentru a aduce o bucurie unui copil pentru care un pachet de biscuiți este un dar râvnit de 
Crăciun.  

Folosind diferite aplicații(Film Pro, Film Maker), se poate combina un colind al clasei de elevi. Se 
poate realiza o carte online unde fiecare elev poate contribui cu realizarea unei pagini. În acest sens se poate 
utiliza aplicația Padlet sau Thinglink. Vor plasa texte, gânduri, imagini reprezentative, fotografii ale unor 
elemente create de ei: brăduți împodobiți, globuri, ornamente pentru masa de Crăciun.  

Îndrăgite în această perioadă sunt și concursurile. Astfel, se poate organiza o expoziție de felicitări de 
Crăciun realizate de elevi în format fizic sau digital. Textele ce le vor însoți vor fi un bun exercițiu de 
exersare a comunicării scrise. Pot urmări alături de cei dragi înregistrări tematice, se pot crea discuții 
colaborative privind datinile și obieceiurile străbunilor, fiind un bun prilej de a realiza conexiunea cu 
trecutul istoric. 

Sunt o sumedenie de activități ce se pot realiza în perioada sărbătorilor, astfel încât sufletul fiecăruia 
să trăiască clipe de adevărată bucurie. Empatia și dorința de bine, clădirea de bucurie să ne însoțească, fie 
aspecte ce să ne facă mai buni. 
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE 

 ÎN PARTENERIAT CU PĂRINŢII 
 

PROF.INV. PRIMAR, FANGLI GETA-ORESIA 
LICEUL TEHHNOLOGIC RUSCOVA 

MARAMUREȘ 
 
 Obiectivul cel mai important al colaborării dintre școală și familie în perioada școlarității mici 

îl reprezintă susținerea eforturilor copilului pentru ca acesta să obțină succesul școlar. 
 Trecem o perioadă destul de grea, în care avem nevoie de sprijinul părinților.Cu atât mai mult,această 

școală online necesită acest parteneriat pentru copiii noștri. 
 În fiecare an realizez un parteneriat cu părinţii elevilor pe care îi îndrum, parteneriat denumit 

,,Împreună,vom reuși,,Motivul realizării acestui parteneriat este necesitatea menţinerii unităţii de cerinţe în 
educaţia copilului, necesitatea realizării unei legături reale între şcoală şi familie ca parteneri egali în 
educaţia copilului. Scopul acestui parteneriat este implicarea şi participarea reală a părinţilor în activităţile 
la clasă şi la cele extracurriculare.Ca obiective majore ale acestui parteneriat aş aminti: formarea părinţilor 
în spiritul ideii de parteneri egali în educaţia copiilor; convingerea părinţilor pentru a investi în dezvoltarea 
personală a copilului şi a grupului în ansamblu; necesare unei bune desfăşurări a actului educaţional; 
creearea unui mediu educativ pozitiv, favorabil, adecvat pentru o stimulare continuuă a învătarii spontane 
a copilului; achizitionarea de către părinţi a unor informaţii şi cunoştiinţe pe care să le folosească în 
educarea propriilor copii;  

 Învățământul primar este o treaptă importantă și responsabilă în cadrul sistemului de învățământ. El 
constituie temelia includerii copilului în activitatea asiduă și ordonată dintr-o colectivitate de semeni, care 
este mereu în schimbare și presupune competitivitate. 

Școala îl învață pe copil să se situeze printre semeni, să se obișnuiască cu anumite cerințe și realități 
sociale. Dar educația în familie constituie prima școală a copilului, partea cea mai importantă a pregătirii 
lui pentru viața socială și productivă. Familia trebuie să fie prima instituție socială care se preocupă de 
asigurarea condițiilor necesare dezvoltării normale a copilului. Școala și familia sunt cei doi poli de 
rezistență ai educației, care contribuie prin mijloace specifice la formarea tinerilor. Dacă aceste medii 
educaționale se completează și se susțin, ele asigură într-o mare măsură buna integrare a copilului în 
activitatea școlară și, pe plan mai general, în viața socială. 

 Sărbătorile de iarnă sunt cele mai așteptate de către copii. Anul acesta este un an special,un an în 
care serbările școlare vor fi diferite, față de alți ani.Parteneriatul,,Împreună,vom reuși,, va aduce și anul 
acesta, bucurii pe fețele copiilor.Împreună cu părinții,vom organiza serbarea,,Magia sărbătorilor de 
iarnă,,.Chiar dacă nu vom fi în clasă, tradiția se păstrează și online.Vom organiza o serbare de tip 
scenetă,,Moș Crăciun și renul Ignat’’. 

 Cu ocazia sărbătorilor de iarnă,copiii clasei a IV-a B,vă urează,,Sărbători fericite!’’ 
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IMPORTANTA COLABORARII GRADINITA – FAMILIE  
IN EDUCAREA COPILULUI 

 
FANU SIMONA MARCELA 

PROFESOR ÎNV. PREȘCOLAR  
GRĂDINIȚA P.P. NR. 2 LUGOJ 

 
Complexitatea actului educațional, a realităţii umane și sociale contemporane și sarcinile tot mai 

dificile cărora trebuie să le facă faţă procesul educaţional, fac să se identifice tot mai multe fisuri în relaţia 
amintită. S-a demonstrat faptul că deciziile, acţiunile și rezultatele educaţiei nu mai pot fi realizate decât în 
comunitatea de opţiuni dintre mediile responsabile – familie – grădiniţă - comunitate. 

Colaborarea dintre instituţia de învăţământ și familie presupune o comunicare efectivă și eficientă, o 
unitate de cerinţe și o unitate de acţiune când este vorba despre interesul copilului. 

Colaborarea și cooperarea părinţilor cu instituţia de învăţământ sunt eficiente și benefice ambilor 
factori, în condiţiile în care comunitatea este reală, în funcţie de dimensiunea sa umană. 

Procesul de integrare în societate începe în familie din timpul copilăriei, când intervin primele 
contacte sociale și experienţe de viață și continuă de-a lungul vieţii. 

In familie se formează cele mai importante deprinderi de comportament: respectul, politeţea, cinstea, 
sinceritatea, răbdarea, ordinea, etc. In realizarea acestor sarcini, modelul parental ajută cel mai mult, părinţii 
oferind copilului exemple de comportamente în diferite contexte. 

Activitatea educativă din grădiniţă nu poate fi izolată, separată de alte influenţe educative ce se 
exercită asupra copilului și mai ales, de cea din familie. Educaţia trebuie să se manifeste permanent, ca o 
acţiune coerentă, complexă și unitară a grădinţei și familiei. 

La intrarea în grădiniţă, părinţii sunt cei care deţin toate informaţiile legate de copil: stare de sănătate, 
obiceiuri alimentare, particularităţi de învăţare, mod de comportare, probleme în dezvoltare, etc. 

Grădiniţa, ca instituţie care se conduce după principii și metode știinţifice, deţine mijloace specifice 
pentru valorificarea potenţialului fizic și psihic al fiecărui copil. Imbinarea în parteneriat a informaţiilor 
deţinute de părinţi cu cele ale grădiniţei trebuie să fie în beneficiul copilului. 

Termenul de parteneriat presupune realizarea unei alianţe pentru atingerea unor obiective comune. 
Pentru ca parteneriatul să funcţioneze este nevoie de respect, încredere reciprocă, consens cu privire la 
scopuirile acţiunii și strategiilor de atingere a acestora și de asumare în comun a drepturilor și 
responsabilităţilor. 

Parteneriatul dintre grădiniţă și familie reprezintă o primă experienţă relaţională și de colaborare a 
părinţilor cu persoanele profesioniste în domeniul educaţiei.  

Educaţia copilului este o acţiune care presupune și schimb de experienţe, de competenţe și valori între 
toţi adulţii care îl susţin în dezvoltare și cu care acesta intră în contact. Acest lucru presupune ca 
parteneriatul educaţional dintre familie și grădiniţă să se extindă și către comunitatea care le include. 

Colaborarea dintre instituţia de învăţământ și familie presupune o comunicare efectivă și eficientă, o 
unitate de cerinţe și o unitate de acţiune când este vorba despre interesul copilului. 

Colaborarea și cooperarea părinţilor cu instituţia de învăţământ sunt eficiente și benefice ambilor 
factori, în condiţiile în care comunitatea este reală, în funcţie de dimensiunea sa umană. 

Părinţii pot influenţa comunitatea ca indivizi sau ca membrii ai unui grup. Ei pot contribui la 
dezvoltarea comunităţii și la fixarea priorităţilor sociale. 

In orice parteneriat educaţional este important să fie implicaţi copiii, iar activităţile desfășurate să fie 
în beneficiul acestora. 

Prin crearea parteneriatului grădiniţă – familie, copiii câștigă un mediu de dezvoltare mai bogat, între 
participanţi se creează relaţii pozitive și fiecare își va dezvolta sentimentul coeziunii sociale. 

Bibliografie: 
1. ***, ʺCuriculum pentru învăţământul preșcolarʺ, Editura DPH, București, 2009. 
2. ***, ʺRevista învăţământului preșcolar și primar 1-2/2014ʺ, Editura Arlequin, București, 2014. 
3. Dumitru Gherghina, Cornel Novac, Alexandru Mitrache, ʺDidactica activităţilor instructive-

educative pentru învăţământul preșcolarʺ, Editura Didactica Nova, Craiova, 2005. 
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 MAGIA IERNII, UN IZVOR NESECAT DE FRUMUSEȚE 

 
 FARCAȘ VIOLETA, PROF. INV. PRIMAR, TG. MUREȘ 

 
Educația îndeplinește funcțiile de informare și de formare a omului din punct de vedere intelectual, 

moral, artistic și fizic. 
Procesul educațional presupune și forme de muncă didactică complementară activităților obligatorii. 

Oricât de importantă ar fi educația curriculară realizată prin procesul de învățământ, ea nu epuizează sfera 
influențelor formative exercitate asupra copilului. 

 Educația extracurriculară este realizată dincolo de procesul de învățământ și își are rolul și locul bine 
stabilit în formarea personalității tinerilor. 

 Activitațile extracurriculare au menirea de a valorifica timpul liber al elevilor într-un mod plăcut și 
util și de a-l transforma într-o sursă educațională. 

 Activitățile complementare concretizate în excursii și drumeții, vizite, vizionări de filme sau 
spectacole imprimă copilului un anumit comportament, o ținută adecvată situației, declanșează anumite 
sentimente. 

 Copiii acumulează o serie de cunoștințe dacă sunt puși în contact direct cu obiectele și fenomenele 
din natură. 

 Cadrul didactic are prin acest tip de activitate posibilități deosebite să-și cunoască elevii, să-i dirijeze, 
să le influențeze dezvoltarea, să realizeze mai plăcut și mai temeinic obiectivul principal al școlii și al 
învățământului primar- pregătirea copilului pentru viață. 

Astfel activitățile desfășurate în preajma sărbătorilor de iarnă sunt foarte îndrăgite de toți copiii. Dacă 
sunt implicați și părinții în astfel de activități, atunci magia acestora este mult mai amplă, dar și interesul 
celor mici este mult mai motivant. Activitate extracuriculară poate îmbrăca diferite forme, mai ales cele din 
anotimpul iarna. 

 „Dacă aş fi fost filosof aş fi scris o filosofie a jucăriilor, demonstrând că, în viaţă, nimic nu trebuie 
luat în serios, şi că ziua de Crăciun petrecută în compania copiilor este una dintre puţinele ocazii în care 
oamenii trăiesc cu adevărat din plin”. Robert Lynd 

 Încă din cele mai vechi timpuri magia iernii aduce, pe lângă frumusețea și jocurile ei și multă bucurie, 
mai ales în sufletul copiilor. Magia unei sărbători nu constă doar în a primi daruri, cum din păcate de cele 
mai multe ori o percep unii, magia adevărată este simțită și trăită profund mai ales atunci când faci o bucurie 
cuiva. Bucuria poate veni din lucrurile mărunte cum ar fi chiar și o vorbă bună, o mână întinsă celui care 
are nevoie de ea, o mică atenție, dar care să fie oferită din suflet. Magia este simțită cu adevărat și atunci 
când cei dragi sunt împreună.  

 Crăciunul, este un izvor de viaţă şi de bucurie, cea mai iubită şi mai feerică sărbătoare 
creştinească,mai ales a copilăriei care îşi cerne lumina şi vraja, prin argintata mătase a iernii.  

 În fiecare an, pe 25 Decembrie, când fiecare surâs cald și nerebdător de copil aşteaptă cu emoţie pe 
bunul Moş Crăciun. 

 În sufletul blând şi vesel de copil, Crăciunul înseamnă zăpadă...,derdeluş...,vacanţă...poveşti la gura 
sobei,...brad împodobit,...cadouri de la Moş Crăciun,...colinde,...tradiţii. 

 Ce-nseamnă Crăciunul?...înseamnă perdea de fulgi pufoşi, frumoşi, gingaşi ce mângâie zâmbetul 
cald şi luminos de copil într-o albă zi de iarnă, flori de gheaţă la fereastra-mpodobită cu miresme şi aripi de 
fluturi albi. 

 Ce-nseamnă Crăciunul?...derdeluş acoperit de o haină albă moale, pufoasă şi scânteietoare, tărâm de 
poveste unde se deapănă cu glasuri de cristal nenumărate amintiri, chipuri vesele şi-mbujorate gustă din 
dulceaţa fulgilor care se întind ca o mantie strălucitoare peste întinsul ținut comparat cu o vată de zahăr, pe 
sănioară, zboară trupurile ușoare ale copiilor, iar la urechi vuietul vântului le șoptește câte un cântec vesel. 
Zâmbete calde de copii se împletesc cu clinchete de clopoţei şi derdeluşul se umple de culoare, bucurie, 
chef de joacă cântec ş hohote de veselie...săniuţe jucăuşe, oameni de zăpadă, bulgăraşi veseli care prind 
viață în mânuțele lor înghețate, dar de cele mai multe ori sunt comparați cu un desert delicios din care se 
înfruptă cu mare plăcere, un mic univers ce creează o alt fel de viaţă, în care copilul pluteşte şi intră încetul 
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cu încetul în haina unor personaje de poveste: Crăiasa Zăpezii, Renul lui Moş Crăciun, Zâna Iarna 
,,Omuleţii de zăpadă. 

 Ce-nseamnă Crăciunul?...înseamnă vacanţă pentru prichindei, zile senine de iarnă pline de relaxare 
şi timp liber pentru jocuri, clipe de neuitat în jurul bradului alături de cei dragi, nopţi minunate în căsuţa 
plină de căldură a bunicilor, momente de veselie, nostalgia serilor dedicate poveştilor la gura sobei. E plăcut 
când ne revedem după vacanţa de iarnă şi copilaşii împărtăşesc impresii din vacanţă; bunicii sunt mereu 
prezenţi în istorioarele lor, şi sunt tare bucuroşi când îşi  

amintesc poveştile spuse de bunica despre naşterea lui Iisus Hristos, despre obiceiuri şi tradiţii de 
iarnă, basmele atât de dragi ale copilăriei. 

 Ce-nseamnă Crăciunul?...înseamnă brăduţ împodobit cu mare bucurie, globuri, beteală, îngeraşi, 
steluţe şi-un întreg alai de podoabe .Seara când se-mpodobeşte brăduţul e ca o poveste; în casă e cald şi 
miroase a cozonaci; câtă bucurie exprimă fiecare licărire în privirea celor mici când pun pe crenguţe 
podoabe din mânuţele lor harnice şi-i cântă cu mult drag „ O brad frumos”, apoi aşază în vârf îngeraşul sau 
steluţa. 

 Crăciunul...înseamnă cadouri pentru cei mai cuminţi îngeraşi; în jurul brăduţului copilul se gândeşte 
cu emoţie dacă scrisorica a ajuns la Moş Crăciun; dacă bătrânelul cel bun din când în când, i-a mai iertat 
câte o poznă, sau poate dacă a fost el atât de-ascultător încât să merite atâtea daruri. Sub brăduţul pregătit, 
în miez de nopte, când cel mai așteptat personaj al acestei sărbători se apropie, iar cei mici sunt furaţi de 
lumea mirifică a viselor totul pare că prinde viață. Copiii adorm, cu gândul la Bătrânelul care aduce atâtea 
emoții și zâmbete, obrăjorii le scânteie de nerăbdare, inima bate mai tare ca de obicei şi, în plus, zboară 
nişte fluturaşi prin stomac. 

 Crăciunul fără colinde?...o floare fără polen, un copil fără mămică, un fluture fără aripioare, o vioară 
fără arcuş.Câtă vibraţie transmite această muzică, aceste versuri! Nu există copil care să nu pregătească un 
colind pentru Moş Crăciun, nu există copil care să nu-i cânte Moşului celebrul „Moş Crăciun cu plete 
dalbe”. 

 Haideţi să ne-ntoarcem puţin la sufletul cald de copil ce emană candoare, bunătate şi dragoste ...să 
revenim la copilărie, să învăţăm să readucem în prezent tot ce a fost miracol în trecut:iarna, vacanţa, 
brăduţul, colindele, tradiţiile, poveştile la gura sobei ,pe bătrânul Moş Crăciun,....haideţi să simţim cu toţii 
Crăciunul prin ochi de copil!...Sărbători fericite tuturor! 
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IMPLICAREA PǍRINTILOR IN ACTIVITǍTILE EDUCATIVE 

 

FARCASIU OTILIA 

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ARAD 
 

Creşterea eficienţei activitǎţile educative are la bazǎ un parteneriat între şcoalǎ şi familie. Cele douǎ 

pǎrţi trebuie sǎ colaboreze în mod sincer, bazându-se pe încredere şi respect reciproc, pentru a asigura 

elevilor un climat propice dezvoltǎrii armonioase.  

Familia trebuie, pe lângǎ asigurarea nevoilor primare, sǎ asigure un climat propice învǎţǎrii. Astfel 

elevii ai cǎror pǎrinţi sprijinǎ învǎţarea, atât în şcoalǎ cât şi în afara ei, vor avea performanţe ridicate. Elevii 

ai cǎror pǎrinţi colaboreazǎ cu şcoala, sunt mai deschişi, au note mai bune şi o mai mare stimǎ de sine. Atât 

familia, cât şi şcoala trebuie sǎ se ocupe de educaţia copiilor. Bazele educaţiei se pun în familie, încǎ din 

copilǎrie. Pǎrinţii sunt primele modele ale copiilor. Astfel în familie se învaţǎ respectul, sinceritatea, 

cinstea. 

 Şcoala trebuie sǎ valorizeze fiecare elev, sǎ-i stimuleze intelectual pe elevi, sǎ le dezvolte 

aptitudinile, atitudinile şi sǎ le dezvolte trǎsǎturile de caracter. Se urmǎreşte astfel dezvoltarea armonioasǎ 

a acestora.  

Colaborarea este necesarǎ şi în desfǎşurarea activitǎţile extracurriculare, în activitǎţile cultural-

atistice sau sportive. Aceste activitǎţi contribuie şi ele la dezvoltarea elevilor, din toate punctele de vedere. 

Implicarea familiei, a comunitǎţii şi a şcolii în activitǎţile educative, va duce la dezvoltarea elevilor şi la 

obţinerea unor rezultate foarte bune. Pentru ca aceastǎ colaborare sǎ funcţioneze foarte bine este necesarǎ 

o comunicare eficientǎ între toate pǎrţile implicate. Munca în echipǎ duce întotdeauna la rezultate mai bune 

sau foarte bune.  

 

 

 

 

 

 

Sitografie : 

https://www.qualform.snsh.ro/campanie-online/dezvoltarea-parteneriatului-scoala-familie-si-

efectele-lui-asupra-elevului 
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IMPORTANȚA ACTIVITAȚILOR EDUCATIVE  

IN PARTENERIAT CU PARINȚII 
 

 PROF. FAȘIE CATALIN IONICA  
ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 1 REMETEA 

 
 Educația este un proces împărțit între părinți și profesori, al cărui obiectiv este formarea integrală a 

copiilor. 
 Pentru a duce la bun sfârșit o educație integrală este necesar să existe canale de comunicație și acțiuni 

ale familiei cu școala, doar așa se produce dezvoltarea intelectuală, emoțională și socială a copiilor, în cele 
mai bune condiții. 

 Colaborarea familiei cu școala dezvoltă copiilor impresia că, deși se află în două spații diferite, ele 
sunt complementare. Participarea activă a părinților în viața școlară a copiilor se materializează printr-o 
mai bună autostimă a copiilor, un randament școlar mai bun, relații și atitudini pozitive ale părinților despre 
școală. 

 Între familie și școală trebuie să existe o comunicare foarte strânsă. Dacă un profesor vrea să educe, 
trebuie să colaboreze cu părinții, pentru ca efortul pe care îl realizează la clasă să aibă continuitate și în 
restul zilei. 

 Atât școala, cât și familia sunt responsabile de: 
- transmiterea de norme, valori și obiceiuri; 
- dezvoltarea autonomiei copilului; 
- transmiterea de cunoștințe (deși acest proces are loc în școală, familia transmite copilului modalități 

de învățare, completează cunoștințele și dezvoltă dragostea pentru lectură); 
- învățarea responsabilităților (implică acceptarea normelor de comportament, de ordine, curățenie, 

mici responsabilități familiare și școlare). 
 Există mai multe forme concrete de colaborare dintre școală și familie, ele se deosebesc în funcție 

de scopul urmărit și de modul de realizare: 
- referatele prezentate în fața părinților cu anumite prilejuri, cu teme pe bază de fapte și date concrete; 
- organizarea unor expoziții cu lucrări executate de copii; 
- participarea părinților la activități demonstrative; 
- convorbirile cu familia (pot avea loc spontan sau organizat, din inițiativa profesorului sau a 

părinților); 
- consultări individuale; 
- vizitele – constituie o altă formă de colaborare. Includem aici ambele variante, vizitarea familiei de 

către cadrul didactic și vizitarea unității de învățământ de către părinți; 
- organizarea de activități extracurriculare, organizate și desfășurate împreună cu părinții; 
- participarea părinților alături de copii la diverse ateliere de lucru, organizate de cadrul didactic. 
 Familia și școala trebuie să împartă responsabilitățile în educarea copiilor. Ambii au un rol 

fundamental în dezvoltarea integrală a copilului. Colaborarea familiei cu școala are o importanță majoră, 
cu efecte pozitive asupra elevilor, părinților, profesorilor, școlii și comunității. 

 În societatea noastră, educația familiară și școlară joacă un rol foarte important în achiziția de 
cunoștințe și comportamente ale copilului, de aceea ambii trebuie să aibă responsabilități și roluri 
complementare. O bună interacțiune între școală și familie, oferă copilului o imagine de apropiere între 
persoanele care se ocupă de el, astfel, acesta se simte familiar și în siguranță în cadrul școlii. 

 În concluzie, familia și școala sunt cele care influențează dezvoltarea individului și procesul educativ, 
de aceea este foarte importantă colaborarea tuturor celor care intervin în procesul de dezvoltare și formare 
al copilului. 

 
 Bibliografie: 
- Ezechil Liliana, ”Comunicarea educațională în contextul școlar”, 2002; 
- Stăiculescu Camelia, ”Școala și comunitatea locală” – parteneriat pentru educație, 2007. 
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COPIL CA TINE AM FOST ŞI EU 

 
FAUR MARIANA ADRIANA: PROFESOR KINETOTERAPEUT 

CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ ȘIMLEU 
SILVANIEI, SĂLAJ 

 
,,COPIL CA TINE AM FOST ŞI EU” este un proiect de parteneriat între şcoala şi familie care a 

fost iniţiat la clasele primare şi care urmăreşte construirea unor relatii pozitive între cei doi parteneri pentru 
a putea avea influenţe benefice asupra elevilor. 

 Familia şi şcoala au un interes comun: educaţia copilului şi pregatirea lui pentru integrarea cu succes 
în viaţa socială. Rolul familiei nu se mai poate limita doar la asigurarea condiţiilor de viaţă pentru copil, la 
supravegherea lui, ci trebuie văzut ca factor principal în educaţia şi socializarea copilului precum şi ca un 
continuator al cerinţelor impuse de practica educaţională.  

 Pentru reuşita actului educaţional, munca depusă de învăţător trebuie continuată, susţinută şi întărită 
de familie.Invăţătorul trebuie să asigure o permanentă colaborare între şcoală şi familie.  

 Cunoscând faptul că fiecare persoană este unică in felul ei, că fiecare părinte are stilul propriu de 
educaţie, convingerile şi valorile personale, prin acest parteneriat încearcăm să stabilim punţi specifice 
pentru o mai bună comunicare între părinţi si copii, între părinţi şi şcoală pentru a educa cât mai bine 
împreuna.Şcoala este terenul unor relaţii educative din care fiecare beneficiar- copii, părinte şi educator- 
are de învăţat şi trebuie să se simtă valorizat şi important.  

 Prin proiectul de parteneriat; ,,Copil ca tine am fost si eu”, părinţii vor fi implicaţi în programul 
educativ încă de la început, permanent şi nu doar când se ivesc probleme. Astfel îşi vor forma deprinderea 
de a se interesa şi a sprijini activitatea pe care copilul o desfăşoară la şcoală.  

OBIECTIV GENERAL: Eficientizarea relaţiei familie –şcoală, părinţi-copii. 
MOTIVATIE 
♦ Necesitatea realizării unei legături strânse între părinţi şi copii, între şcoală şi familie ca parteneri 

egali în educaţia copilului. 
SCOPUL: 
♦ Dezvoltarea parteneriatului cu părinţii. 
♦ Implicarea şi participarea reală a părinţilor în preocupările copiilor, în activităţile de la clasă şi cele 

extracurriculare. 
OBIECTIVE: 

Formarea părinţilor în spiritul ideii de parteneri egali în educaţia copiilor; 
Convingerea părinţilor pentru a investi în dezvoltarea personală a copilului; 
Creearea unui mediu educaţional pozitiv, favorabil, adecvat pentru o stimulare continuă a învăţării 

spontane a copilului; 
Achiziţionarea de către părinţi a unor informaţii şi cunoştinţe pe care să le folosească în educaţia 

propriilor copii; 
Impărtăşirea unor amintiri despre copilul de ieri; 
Exprimarea opiniei participanţilor cu privire la acţiunile intreprinse în cadrul acestui proiect.  
RESURSE UMANE 
 Părinţi 
 Cadre didactice 
 elevi 
RESURSE MATERIALE 
 Materiale informative in domeniul educaţiei 
 Reviste de specialitate  
 Psihologia copilului 
 Pedagogie şcolară 
 Diferite obiecte necesare activităţilor planificate  
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MONITORIZARE: 
 Aplicarea proiectului va fi urmărită în fiecare etapă, punându-se accent pe implicarea părinţilor în 

activităţile propuse spre a fi desfăşurate împreună .  
EVALUARE : 
Fotografii, diplome, chestionare  
ACTIVITĂȚI PROPUSE : Masă rotundă 
- informarea părintilor; 
- dezbaterea proiectului; 
- discuţie despre implicarea părinţilor la fiecare activitate. 
 Să ne cunoastem mai bine copiii !”  
- schimb de informatii privind comportamentul copiilor in familie şi la şcoală; 
- aplicarea unor chestionare părinţilor. 
Amintiri..amintiri…din copilăria mea Impărtăşirea unor amintiri din copilăria părinţilor: statutul 

de elev, recompense şi pedepse, prezentare unor fotografii din copilărie  
Copilul de ieri ....copilul de azi/ Sărbătorim Împreună 

- implicarea părinţilor în acţiunile necesare pregătirii Serbării de Crăciun  
( Impodobirea Bradului, realizarea de obiecte decorative pentru clasă, etc.) 
De ce se implică părinţii? 
- cred că ar trebui să fie implicaţi – acolo unde părinţii nu au această atitudine, implicarea lor va fi 

intensificată dacă vor fi încurajaţi să înţeleagă că au dreptul să fie implicaţi; 
- cred că implicarea lor va avea un efect pozitiv asupra educaţiei copiilor – părinţii trebuie convinşi 

că, într-adevăr, aşa stau lucrurile. 
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SIMPOZION NAȚIONAL 

"MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ! TRADIȚII ȘI OBICEIURI" 
IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE 

 ÎN PARTENERIAT CU PĂRINȚII  
 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”FRAȚII GRIMM”, SIBIU 
PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PREŞCOLAR: FAUR TALIDA MARIANA 

 
 Grădiniţa, ca primӑ etapӑ fundamentală în dezvoltarea preşcolarului, atât prin libertatea de acţiune 

oferită acestuia, cât ṣi prin conţinutul ştiinţific al procesului instructiv-educativ, contribuie la lărgirea 
relaṭionӑrii cu cei din jur, stimulând interesele de cunoaştere pe tot parcursul preṣcolaritӑṭii. Primii ani din 
grădiniţă sunt esenṭiali în viaţa copiilor, datoritӑ perioadei de adaptare, atât cu adulţii, cât şi cu colegii de 
grupă, stabilirea primelor prietenii, noutatea informaţiilor din cadrul activitӑṭilor, dar mai ales datoritӑ 
specificului învăţării, ca act complex. Reuşita actului educaţional este asigurată de existenṭa unei colaborӑri 
inedite dintre grădiniţă ṣi familie, datoritӑ activitӑṭilor educative realizate în parteneriat care se desfăşoarӑ 
de comun acord, potrivit unui calendar stabilit, cuprins în planul de acţiune.  

 Deosebit de importantӑ reprezintӑ continuarea de către familie a activităţilor desfăşurate în grădiniţă, 
contribuind astfel la dezvoltarea armonioasӑ a diferitelor structuri anatomo-fiziologice, a vieţii lor psihice, 
oferind totodatӑ o nouă perspectivă asupra cunoştinţelor pe care le vor dobândi în anii micii ṣcolaritӑṭi. 
Legӑtura dintre grӑdiniṭӑ ṣi familie, ca parteneri egali în educaţia copilului, are drept scop implicarea şi 
participarea reală a părinţilor în activităţile desfӑṣurate în cadrul grupei, ca workshop-uri, fie ca activitӑṭi 
extracurriculare. Formarea unor deprinderi şi bune practici de relaţionare şi comunicare între preşcolari, 
părinţi şi educatoare, crearea unui mediu educativ pozitiv, favorabil, adecvat pentru o stimulare continuă a 
învăṭӑrii spontane a copilului, dezvoltarea unor atitudini pozitive faţă de problemele educative ale 
preşcolarilor, dar şi eliminarea discriminărilor de orice natură, constituie obiectivele majore ale 
parteneriatului în spiritul ideii de parteneri egali în educaţia copiilor. Obiectivele secundare au în vedere: 
identificarea responsabilităţilor membrilor parteneriatului, achiziṭionarea de către părinţi a unor informaţii 
şi cunoştinţe pe care le pot utiliza în educarea propriilor copii. Existӑ diverse modalităţi de colaborare între 
familie şi grădiniţă, precum: discuţii zilnice, teme săptămânale de consiliere pentru părinţi, şedinţe şi 
lectorate cu părinţii, serbări, vizite, plimbări, cursuri, menite în antrenarea părinţilor pentru derularea 
proiectelor tematice, desfăşurarea unor acţiuni de voluntariat din partea acestora. Participarea activă a 
părinţilor la activităţile din grădiniţă creează copiilor sentimente de înţelegere, siguranţă, bucurie, copilul 
având posibilitatea de a-ṣi manifesta personalitatea. Părinţii pot astfel aprecia activităţile, faptele, 
evenimentele, rezultatele obţinute, vor putea observa evoluţia copilului propriu, comportarea acestuia în 
colectiv. Derularea unor activităţi specifice, precum Serbările copiilor cu diferite ocazii: Crăciun, 8 Martie, 
Sfârșit de an școlar, organizarea activităților extracurriculare, a unor expoziṭii, concursuri sau activitӑṭi 
desfășurate împreună cu părinții: vizite la muzee, patiserii, fabrici, excursii, au rol de stimulare a unei mai 
bune colaborӑri dintre grădiniţă ṣi copil, grădiniţă ṣi familie, dar ṣi de cunoaştere individuală a copiilor. 
Convorbirile cu familia, consilierile individuale, pot avea loc spontan sau organizat, din inițiativa cadrului 
didactic sau al părinților.  

 Serbarea de Crӑciun, organizatӑ în fiecare an, în luna decembrie, contribuie la valorizarea abilităţilor 
cultural artistice dobândite în cadrul activităţilor cuprinse în curriculum, dar şi a capacităţilor copiilor de a 
socializa cu diverse persoane şi resposabilizarea fiecărui copil în cadrul grupului, prin interpretarea 
propriului rol. În cadrul acestei serbӑri care conṭine elemente de educaţie religioasă, preṣcolarii au 
posibilitatea de a se afirma, dar ṣi de a învӑţa cum îṣi pot stăpâni emoţiile în faţa auditoriului, interpretând 
fiecare rolurile dinainte stabilite, intonând corect colindele, potrivit tradiṭiilor ṣi obiceiurilor specifice 
sărbătorilor de iarnă. Sceneta pregӑteṣte preṣcolarii, de la cea mai fragedă vârstă, de a fi responsabili în 
cadrul grupului, de a respecta ordinea prestaṭiei pe scenӑ, de a se adapta la regulile stabilite. În ceea ce 
priveṣte obligaṭii colaterale, educatoarea şi consilierul educativ au obligaţia de a fi prezenţi la activităţile 
întreprinse, mediind şi soluţionând problemele ce pot apărea în urma unor dezbateri şi lecturări, părinţii 
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fiind implicaṭi activ în activităţile educaţionale, participând liber consimţit la acţiunile desfăşurate la grupă, 
având obligaṭia de a asigura mijloacele necesare pentru preşcolari, costume specifice Serbӑrii de Crӑciun. 

 Grădiniţa reprezintӑ un important mediu de socializare, învӑṭându-i pe copiii preṣcolari cum pot 
interacţiona cu alţi copii, dar şi cu adulţii, oferindu-le acestora un mediu primitor, adecvat dezvoltӑrii 
armonioase. Totodată, grădiniţa sprijină copilul în interacţiunea cu mediul, favorizează descoperirea de 
către fiecare copil a propriei identităţi şi îi formează o imagine de sine pozitivă. Educaţia preṣcolarilor 
revine responsabilitatea întregii comunităţi, fiind leagănul creşterii şi devenirii copiilor ca viitori adulţi 
responsabili de menirea lor în folosul întregii comunităţii, motiv pentru care cel mai important parteneriat 
care este necesar a fi implementat este cel dintre grădiniţă şi familie.  

 Modalităţile optime pentru atingerea unor obiective comune dintre familie ṣi grӑdiniṭӑ reprezintӑ 
activităţile desfăşurate în parteneriat, buna dispoziṭie creatӑ alături de colegi, cadrele didactice, o atmosferă 
de voie bună realizatӑ în cadrul unei mari familii formate, cu un efect reconfortant pe lângă valoarea socialӑ. 
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE 

 ÎN PARTENERIAT CU FAMILIA 
 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ TOMNATIC- G.P.P. 
PROF. ÎNV. PREȘCOLAR FEIER MARIANA 

 
 Parteneriatul reprezintă modalitatea, formală sau informală, prin care două sau mai multe părţi decid 

să acţioneze împreună pentru atingerea unui scop comun.” 
Prin încheierea parteneriatelor cu părinţii, aceştia sunt încurajaţi să ia parte la planificarea şi derularea 

programelor educative pentru copii, ceea ce implică o responsabilizare şi o eficienţă sporită.  
Astfel, părinţii au posibilitatea să-şi cunoască mai bine copiii, modul lor de manifestare în viaţa de 

grup, pot înţelege mai bine rolul lor educativ. Printre obiectivele principale ale colaborării dintre instituţiile 
educative şi familie putem aminti: înlăturarea factorilor perturbatori în cadrul comunicării grădiniţă - şcoală 
–familie; creşterea gradului de implicare a părinţilor în toate activităţile şcolare şi extraşcolare; schimbarea 
mentalităţii neadecvate a unor părinţi faţă de grădiniţă / şcoală; cunoaşterea de către părinţi a posibilităţilor 
şi nevoilor psiho-fizice ale copiilor; învăţarea unor deprinderi şi tehnici de muncă intelectulală sub formă 
de activităţi comune elevi – părinţi – cadre didactice.  

Majoritatea părinţilor au nevoie de informaţii de bază referitoare la copiii lor și vor să fie la curent cu 
progresele copilului. Pentru realizarea parteneriatului cu părinţii este esenţial ca: părinţii să fie priviţi ca 
participanţi activi, care pot aduce o contribuţie reală şi valoroasă la educarea copiilor lor; să se recunoască 
şi să se valorifice informaţiile date de părinţi referitor la copii; părinţii să ia parte la adoptarea deciziilor 
referitoare la copiii lor; responsabilitatea să fie împărţită între părinţi si educatoare; părinţii să facă parte 
din comitetele de părinţi; să ajute la continuarea programului educativ acasa; să urmarească în mod regulat 
progresul copiilor lor; să ia parte, să sprijine activităţile extraşcolare organizate împreuna cu educatoare.  

Datorită diferenţelor de scopuri, resurse, pregătire, valori, nevoilor diferite, percepţii, atitudini, de 
foarte multe ori exista posibilitatea apariţiei unor conflicte între părinţi şi educatoare ce pot fi determinate 
de: o slaba colaborare; lipsa de informaţii; intoleranţa la stilul de viaţă al celuilalt, la opiniile sau chiar la 
prezenţa fizică; neacceptarea unor diferenţe de pregătire, condiţii sociale, morale, religie, nationalitate…; 
lipsa unor preocupări în sensul construirii relaţiilor de colaborare; numărul limitat al întâlnirilor dintre 
educatoare şi părinti; neclaritate în rolurile fiecăruia şi în responsabilităţile ce le revin; disponibilitatea 
redusă a părinţilor de a participa la activităţi ; gradul scăzut de interes al unor părinţi faţă de educaţie şi 
evoluţia copilului.  

De aceea, cele mai importante căi de rezolvare a conflictelor sunt: cunoaşterea reciprocă; 
comunicarea periodică cu aspecte formale şi informale; acceptarea reciprocă, înţelegere şi toleranţă faţă de 
diferenţe; evaluarea permanentă a relaţiilor comune; sprijinul acordat familiei în raport cu creşterea şi 
educarea copilului; atmosfera destinsă, non-formală şi pozitivă în întâlnirile cu părinţii; educatoarea trebuie 
să fie pregatită să asculte, să fie interesată despre sugestiile date de părinţi; atunci când ei simt că ideile le 
sunt luate în serios se vor implica mai mult în sprijinirea copilului şi a grădiniţei . În acest proces de 
colaborare, rolul conducător îl are educatoarea. Ea poate să orienteze, să ajute familia în sarcinile ce-i revin, 
să asigure o unitate de vedere şi de acţiune.  

După părerea mea, cultivarea unor relaţii de parteneriat efectiv între grădiniţă şi familie, în sprijinul 
educaţiei şi creşterii copilului constituie cheia succesului viitor în adaptarea şi integrarea şcolară. Relaţiile 
de colaborare dintre părinţi şi unitatea de învăţământ pe care o frecventează copilul lor constituie primul 
pas către o educaţie deschisă, flexibilă şi dinamică a personalităţii copilului. Procesul de colaborare cu 
părinţii asigură atingerea scopului educaţional, şi anume de a obţine dezvoltarea globală a copilului. Prin 
colaborarea părinţilor cu grădiniţa, aceştia pot completa, sprijini şi dezvolta personalitatea copilului. 

 O educaţie adevărată şi reală se fundamentează în familie şi se continuă în grădiniţă şi şcoală. Toate 
aceste motivaţii conduc la necesitatea realizării parteneriatelor reale dintre familie şi grădiniţă, în care spre 
beneficiul copiilor, implicarea familiei în viaţa grădiniţei să fie una concretă, activă şi de durată, aşa încât 
membrii acestora să devină parteneri reali în educaţia copiilor lor. 
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 Educaţia extraşcolară permite de asemenea implicarea directă a preşcolarilor în activităţi. Teme 
precum: “Bun rămas, grădiniţă dragă! ”,“Crăciunul în inimile noastre”, “Martie - Mărţişor”, “1 Decembrie”, 
“Şezătoare la muzeu” sunt foarte cunoscute și foarte îndrăgite de elevi și părinți, deoarece îi provoacă să se 
implice afectiv şi efectiv în realizarea sarcinilor, în căutarea şi sortarea materialelor necesare, în culegerea 
de informaţii şi curiozităţi referitoare la tema aleasă. 

 Am considerat că implicând părinții în activități școlare și extrașcolare, acestea vor fi mai atractive 
pentru preşcolari, iar părinții vor fi mai implicați și mai conștienți de actul didactic, de importanța grădiniţei 
în viața copilului, realizând, astfel progres în activitatea didactică. 

În urma derulării parteneriatului grădiniţă-familie am constatat un progres în ceea ce priveşte 
antrenarea prescolarilor într-un număr cât mai mare de activităţi extraşcolare şi în domenii diverse, iar în 
alegerea strategiilor de abordare am avut în vedere compararea obiectivelor din taxonomiile cognitive, 
afective şi psihomotrice, cu tipurile de inteligenţă sau cu diverse metode şi tehnici, în funcție de nivelul 
grupei pe care o conduc. În asemenea situaţii, măiestria profesorului trebuie susţinută de diagnoza 
psihologică, fiind necesară în acelaşi timp şi o colaborare directă, permanentă între profesor, părinte şi 
copil. 

Serbările şcolare reprezintă evenimente de o importanţă deosebită în activitatea elevilor şi în viaţa 
familiilor acestora-atât din punct de vedere afectiv, cât şi cognitiv, dând ocazia elevilor de a prezenta, într-
o manieră personală şi originală, tot ce au învăţat pe parcursul unui semestru sau an şcolar.  

Cântecul, dansul, recitarea de poezii sau interpretarea unor piese de teatru reprezintă câteva dintre 
formele de manifestare prin care copilul îşi satisface nevoia de afirmare de joc, căpătând încredere în 
propriul potenţial artistic şi cognitiv. De aceea o sărbătoare şcolară reprezintă un mijloc eficient de educare, 
de influenţare formativă a copiilor, de sudare a colectivului, de asigurare a unor contexte educaţionale în 
care relaţionările se produc în condiţii inedite, de încurajare a talentului, de dezvoltare a aptitudinilor şi de 
stimulare a copiilor timizi sau mai puţin talentaţi.  

Toate acestea contribuie la sudarea relaţiilor dintre copii şi părinţi, atmosfera să fie mai caldă, de 
sărbătoare a tuturor vârstelor. 
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PARTENERIATUL ȘCOALA-FAMILIE-PUNCT DE REPER IN 

DEZVOLTAREA INTEGRALA A ELEVILOR 
 

 PROF. CLAUDIA FELDRIHAN 
ȘCOALA GIMNAZIALA ȘTEFAN CEL MARE, BISTRIȚA 

 
Dacă relația școală-elev-familie a constituit fundamentul studiilor de pedagogie și implicit de 

didactică, încă din Antichitate, în contemporaneitate acestă relație se redimensionează axiologic în lumina 
aspectelor pe care sistemul de învățământ contemporan le impune ca urmare a evoluției sale și ca urmare 
implicită, a raportării la activitatea on-line. 

 Profilul absolventului, prin cele opt competențe cheie stipulate în documentele școlare, promovează 
acum, mai mult ca oricând formarea unei personalități integrale, armonioase și echilibrate, dimensiune care 
se subordonează dezvoltării emoționale a copilului. Or, din acest punct de vedere implicarea părinților este 
indispensabilă încă de la cele mai fragede vârste. 

În sistemul de învățământ, acestă implicare este cu atât mai importantă cu cât trebuie să susțină 
finalitățile educației formale, să ofere copilului și ulterior elevului sprijinul emoțional necesar adaptării și 
evoluției școlare.Dacă în familie, copilul c face cunoștință cu o abordare realistă despre școală, în care 
acesta să fie valorizată, dacă înțelege că școala implică efort susținut și motivație intrinsecă, dar aduce și 
satisfacții și în ultimă instanță susține autoeducația, acesta se va implica de cele mai multe ori cu succes, în 
toate activitățile didactice. 

 Din acestă perspectivă, un palier al implicării părinților constă în suportul pe care îl oferă copiilor în 
demersul educativ care acasă presupune studiu individual. În contextul actual, în care activitatea didactică 
a cunoscut o adevărată transmutare în mediul on-line, părintele devine în primul rând facilitator al educației, 
persoană esențială care pune la dispoziția copiilor și îi ajută cu mijloacele tehnice. Se poate afirma, fără 
nicio ezitare, că în contextul pandemiei, părintele, la fel ca profesorul, a fost nevoit să-și dezvolte rapid 
competențe digitale. 

Pentru copii, acest aspect este primordial, mai ales pentru cei din învățământul antpreșcolar și școlar, 
care datorită particularităților de vârstă, nu ar reuși să participe la activitățile didactice. 

În afară de aceste considerente tehnice, adevăratul parteneriat și sprijin intră în sfera 
educației.Comunicarea reală, asertivă, sprijinul afectiv necondiționat, supravegherea și identificarea unui 
stil de învățare potrivit copilului, încurajarea permanentă și creșterea stimei de sine sunt doar câteva puncte 
esențiale pe care se conturează și se clădește parteneriatul școală-familie. 

Odată cu activitățile on-line numeroși părinți au întâmpinat dificultăți legate de relaționarea cu 
propriul copil care obosit de activitatea didactică și privat de socializarea oferită de spațiul școlii reale a 
devenit apatic, anxios, chiar depresiv. Nesupravegheat până la venirea părinților de la serviciu, copilul 
trebuie să lupte cu tentația plictiselii și-a diferitelor conținuturi on-line, cu bullying-ul manifestat prin 
intermediu acestora, elemente care îi frânează dezvoltarea personală. 

În lipsa unui parteneriat cu cadrele didactice axat pe un schimb de informații aproape zilnic despre 
comportamentul și implicarea elevului la activitățile didactice, procesul instructiv-educativ își diminuează 
valoarea devenind un surogat, iar elevul un robot care ajunge să ofere comportamente și răspunsuri 
stereotipe, previzibile, se obișnuiește cu ritualul școlii on-line și ajunge să-și creeze o zonă de confort din 
care nu mai dorește să iasă. 

 Părintele implicat intuiește o problemă a copilului său și colaborînd cu cadrele didactice poate 
transforma acest blocaj al copilului într-un punct de pornire pentru urmărorul pas al dezvoltării sale, îl poate 
sprijini implicându-l în activități suplimentare din mediul casnic, îi poate oferi cărți pentru lecturi 
suplimentare pe baza cărora să discute, filme interesante sau orice alte conținuturi on-line care să fie 
valoroase și să creeze contexte de învățare relevante. 

Considerăm că părintelui în acestă perioadă, îi revine rolul major de a înțelege și transforma on-line-
ul într-un aliat, de a selecta pertinent conținuturile acestuia, de a spijini școala în a învăța elevul că orice 
mijloc de învățare este bun și util, dacă știi să îl explorezi după anumite criterii.Bineînțeles că acestă noua 
misiune aduce cu ea o responsabilitate uriașă pentru care nimeni nu a fost pregătit, că în acerst contet 
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activitatea de învățare elevul luptă teribil cu toate tentațiile care vin să pună stăpânire peste mintea și atenția 
copilului, dar printr-un efort susținut din partea cadrelor didactice și a părinților, procesul educativ poate și 
trebuie să-și păstreze calitatea, care mai mult decât în alte etape ale dezvoltării sociale, subordonează o 
reală comunicare a agenților educaționali. 
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE 

 ÎN PARTENERIAT CU FAMILIA 
 

PROF. ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR: FELOIU RAMONA 
 
Prin încheierea parteneriatelor cu părinţii, aceştia sunt încurajaţi să ia parte la planificarea şi derularea 

programelor educative pentru copii, ceea ce implică o responsabilizare şi o eficienţă sporită. Astfel, părinţii 
au posibilitatea să-şi cunoască mai bine copiii, modul lor de manifestare în viaţa de grup, pot înţelege mai 
bine rolul lor educativ. Printre obiectivele principale ale colaborării dintre instituţiile educative şi familie 
putem aminti: înlăturarea factorilor perturbatori în cadrul comunicării grădiniţă - şcoală –familie; creşterea 
gradului de implicare a părinţilor în toate activităţile şcolare şi extraşcolare; schimbarea mentalităţii 
neadecvate a unor părinţi faţă de grădiniţă / şcoală; cunoaşterea de către părinţi a posibilităţilor şi nevoilor 
psiho-fizice ale copiilor; învăţarea unor deprinderi şi tehnici de muncă intelectulală sub formă de activităţi 
comune elevi – părinţi – cadre didactice. Majoritatea părinţilor au nevoie de informaţii de bază referitoare 
la copiii lor. Ei vor să fie informaţi despre scopul de bază al programului educativ la care participă copiii 
lor şi doresc să fie implicaţi în luarea deciziilor. Părinţii vor să fie la curent cu progresele copilului. Pentru 
realizarea parteneriatului cu părinţii este esenţial ca: părinţii să fie priviţi ca participanţi activi, care pot 
aduce o contribuţie reală şi valoroasă la educarea copiilor lor; să se recunoască şi să se valorifice 
informaţiile date de părinţi referitor la copii; părinţii să ia parte la adoptarea deciziilor referitoare la copiii 
lor; responsabilitatea să fie împărţită între părinţi si educatoare; părinţii să facă parte din comitetele de 
părinţi; să ajute la continuarea programului educativ acasa; să urmarească în mod regulat progresul copiilor 
lor; să ia parte, să sprijine activităţile extraşcolare organizate împreuna cu educatoare. Datorită diferenţelor 
de scopuri, resurse, pregătire, valori, nevoilor diferite, percepţii, atitudini, de foarte multe ori exista 
posibilitatea apariţiei unor conflicte între părinţi şi educatoare ce pot fi determinate de: o slaba colaborare; 
lipsa de informaţii; intoleranţa la stilul de viaţă al celuilalt, la opiniile sau chiar la prezenţa fizică; 
neacceptarea unor diferenţe de pregătire, condiţii sociale, morale, religie, nationalitate…; lipsa unor 
preocupări în sensul construirii relaţiilor de colaborare; numărul limitat al întâlnirilor dintre educatoare şi 
părinti; neclaritate în rolurile fiecăruia şi în responsabilităţile ce le revin; disponibilitatea redusă a părinţilor 
de a participa la activităţi ; gradul scăzut de interes al unor părinţi faţă de educaţie şi evoluţia copilului.  

De aceea, cele mai importante căi de rezolvare a conflictelor sunt: cunoaşterea reciprocă; 
comunicarea periodică cu aspecte formale şi informale; acceptarea reciprocă, înţelegere şi toleranţă faţă de 
diferenţe; evaluarea permanentă a relaţiilor comune; sprijinul acordat familiei în raport cu creşterea şi 
educarea copilului; atmosfera destinsă, non-formală şi pozitivă în întâlnirile cu părinţii; educatoarea trebuie 
să fie pregatită să asculte, să fie interesată despre sugestiile date de părinţi; atunci când ei simt că ideile le 
sunt luate în serios se vor implica mai mult în sprijinirea copilului şi a grădiniţei . În acest proces de 
colaborare, rolul conducător îl are educatoarea. Ea poate să orienteze, să ajute familia în sarcinile ce-i revin, 
să asigure o unitate de vedere şi de acţiune.  

 O educaţie adevărată şi reală se fundamentează în familie şi se continuă în grădiniţă şi şcoală. Pe de 
altă parte, tot ceea ce copilul învaţă în grădiniţă pierde din importanţă şi eficienţă în condiţiile în care părinţii 
nu întăresc şi nu valorifică programul educativ desfăşurat în cadrul grădiniţei. Toate aceste motivaţii conduc 
la necesitatea realizării parteneriatelor reale dintre familie şi grădiniţă, în care spre beneficiul copiilor, 
implicarea familiei în viaţa grădiniţei să fie una concretă, activă şi de durată, aşa încât membrii acestora să 
devină parteneri reali în educaţia copiilor lor. 

 Educaţia extraşcolară permite de asemenea implicarea directă a preşcolarilor în activităţi. Teme 
precum: “Bun rămas, grădiniţă dragă! ”,“Crăciunul în inimile noastre”, “Martie - Mărţişor”, “1 
Decembrie”, “Şezătoare la muzeu” sunt foarte cunoscute și foarte îndrăgite de elevi și părinți, deoarece îi 
provoacă să se implice afectiv şi efectiv în realizarea sarcinilor, în căutarea şi sortarea materialelor necesare, 
în culegerea de informaţii şi curiozităţi referitoare la tema aleasă. 

 Am considerat că implicând părinții în activități școlare și extrașcolare, acestea vor fi mai atractive 
pentru preşcolari, iar părinții vor fi mai implicați și mai conștienți de actul didactic, de importanța grădiniţei 
în viața copilului, realizând, astfel progres în activitatea didactică. 
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În urma derulării parteneriatului grădiniţă-familie am constatat un progres în ceea ce priveşte 
antrenarea prescolarilor într-un număr cât mai mare de activităţi extraşcolare şi în domenii diverse, iar în 
alegerea strategiilor de abordare am avut în vedere compararea obiectivelor din taxonomiile cognitive, 
afective şi psihomotrice, cu tipurile de inteligenţă sau cu diverse metode şi tehnici, în funcție de nivelul 
grupei pe care o conduc. În asemenea situaţii, măiestria profesorului trebuie susţinută de diagnoza 
psihologică, fiind necesară în acelaşi timp şi o colaborare directă, permanentă între profesor, părinte şi 
copil. 

Serbările şcolare reprezintă evenimente de o importanţă deosebită în activitatea elevilor şi în viaţa 
familiilor acestora-atât din punct de vedere afectiv, cât şi cognitiv, dând ocazia elevilor de a prezenta, într-
o manieră personală şi originală, tot ce au învăţat pe parcursul unui semestru sau an şcolar. Acest tip de 
activităţi extracurriculare au reprezentat întotdeauna un prilej de manifestare inedită al talentului nativ al 
copilului. Este o ocazie în care copilul îşi poate pune în valoare inteligenţa dominantă descoperită şi 
valorificată de cadrul didactic. De multe ori familia este surprinsă de potenţialul propriului copil. 

Cântecul, dansul, recitarea de poezii sau interpretarea unor piese de teatru reprezintă câteva dintre 
formele de manifestare prin care copilul îşi satisface nevoia de afirmare de joc, căpătând încredere în 
propriul potenţial artistic şi cognitiv. De aceea o sărbătoare şcolară reprezintă un mijloc eficient de educare, 
de influenţare formativă a copiilor, de sudare a colectivului, de asigurare a unor contexte educaţionale în 
care relaţionările se produc în condiţii inedite, de încurajare a talentului, de dezvoltare a aptitudinilor şi de 
stimulare a copiilor timizi sau mai puţin talentaţi. Este foarte indicat ca pe parcursul serbării să iniţiem 
momente interactive părinţi-copii :jocuri, scenete, recitare, dansuri populare, cântece pe care părinţii fie le 
cunosc, fie le învaţă împreună cu copiii. Toate acestea contribuie la sudarea relaţiilor dintre copii şi părinţi, 
atmosfera să fie mai caldă, de sărbătoare a tuturor vârstelor. 
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IMPLICAREA PARINȚILOR IN ACTIVITAȚILE EDUCATIVE- CONDIȚIE 

A REUȘITEI COPILULUI 
 

PROF. LIMBA ROMANA FEROIU MARIA 
LICEUL TEHNOLOGIC TISMANA, JUDEȚUL GORJ 

 
Primul model oferit copilului este familia sa, iar calitatea şi tipul relaţiilor copil-părinţi vor marca 

profund evoluţia viitoare a copilului (G. Mauco). 
 
Contextul actual, declanșat de pandemia COVID-19, măsurile întreprinse de societate în vederea 

depășirii unor situații limită create de starea în care trăim, impun adoptarea unor noi modalități de 
comunicare și colaborare. 

Școala îl învață pe copil să se situeze printre semeni, să se obișnuiască cu anumite cerințe și realități 
sociale.  

Dar educația în familie constituie prima școală a copilului, partea cea mai importantă a pregătirii lui 
pentru viața socială și productivă. Familia trebuie să fie prima instituție socială care se preocupă de 
asigurarea condițiilor necesare dezvoltării normale a copilului.  

Școala și familia sunt cei doi poli de rezistență ai educației, care contribuie prin mijloace specifice la 
formarea tinerilor.  

În perioada de organizare a învățării de la distanță, rolul părinților a devenit unul mai complex, de la 
cel de protecție a copilului și griji materiale, la cele spirituale: de ghidare, monitorizare, uneori de 
provocator intelectual și de diversificator de experiențe.  

Un rol important al părintelui în această perioadă a devenit asigurarea cu spațiu de lucru bine delimitat 
pentru copil/copii, care psihologic ajută elevul să ia în serios lucrul și să fie mai responsabil.  

Pentru ca procesul de învățare de la distanță să funcționeze mai bine, părinții au fost implicați de către 
cadrele didactice în anumite secvențe din timpul lecțiilor online, astfel îmbunătățind relația cu familia.  

Deseori părinții și-au dat seama că rolul lor de bază este pentru a acorda un suport emoțional și 
financiar sau chiar educațional, dacă are pregătirea necesară. 

Participarea activă a părinților în viața școlară a copiilor se materializează printr-o mai bună autostimă 
a copiilor, un randament școlar mai bun, relații și atitudini pozitive ale părinților despre școală.  

Familia și școala trebuie să împartă responsabilitățile în educarea copiilor. Ambii au un rol 
fundamental în dezvoltarea integrală a copilului. Colaborarea familiei cu grădinița/școala are o importanță 
majoră, cu efecte pozitive asupra elevilor, părinților, profesorilor, școlii și comunității. Între familie și 
școală trebuie să existe o comunicare foarte strânsă. 

 Dacă un profesor vrea să educe, trebuie să colaboreze cu părinții, pentru ca efortul pe care îl 
realizează la clasă să aibă continuitate și în restul zilei.  

Atât școala cât și familia sunt responsabile de: transmiterea de norme, valori și obiceiuri, dezvoltarea 
autonomiei copilului, transmiterea de cunoștințe (deși acest proces are loc în școală, familia transmite 
copilului modalități de învățare, completează cunoștințele și dezvoltă dragostea pentru lectură), învățarea 
responsabilităților (implică acceptarea normelor de comportament, de ordine, curățenie, mici 
responsabilități familiare și școlare). 

 În societatea noastră, educația familiară și școlară joacă un rol foarte important în achiziția de 
cunoștințe și comportamente ale copilului, de aceea ambii trebuie să aibă responsabilități și roluri 
complementare.  

O schimbare majoră în acest sistem de educație online a adus și în viața părinților, pentru că au crescut 
responsabilitățile lor în actul educațional, aceștia fiind cei care trebuie să sprijine copiii în conectare și 
desfășurarea activităților online, în explicarea lecțiilor care nu au fost înțelese de către copii, iar timpul 
petrecut de aceștia pentru activitățile educaționale ale copiilor au trecut. 

O bună interacțiune între școală și familie, oferă copilului o imagine de apropiere între persoanele 
care se ocupă de el, astfel, acesta se simte familiar și în siguranță în cadrul școlii. Fiecare relație familie-
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profesor este unică și originală, de aceea trebuie să fie individualizată și bazată pe încredere și cunoaștere 
reciprocă.  

Cunoașterea de către părinți a prietenilor, colegilor și, mai ales, a profesorilor copilului constituie un 
prim moment necesar în participarea familiei la viața școlara a copilului, în constituirea unei "rețele" 
educative. 

 Din răspunsurile elevilor și părinților am observat că majoritatea părinților nu cunosc bine nici 
prietenii, nici colegii și, mai ales, nici profesorii copiilor lor; o asemenea situație poate implica riscuri pentru 
reușita educației familiale și a educatiei școlare. 

Eforturile copilului și ale părinților pentru reușita școlară și socială a copilului sunt influențate de 
nivelul de aspirații.  

Din discuțiile purtate cu părinții au rezultat, de asemenea, aspirațiile înalte ale acestora pentru studii 
superioare, precum și o preocupare relativ mai mare a părinților decât a copiilor de a se gândi la viitorul 
copiilor. 

Astfel, în perioada învățământului online, o mare parte din părinți, care își vedeau copilul lor unic și 
aveau cerințe exagerate față de cadrele didactice, și-au dat seama cât de complicată este misiunea 
pedagogilor.  

Au înțeles că trebuie să se înarmeze cu răbdare, să pună accent nu atât pe cunoștințe, note sau 
calificative înalte, ci în primul rând pe siguranța copilului, pe sănătate și pe un echilibru emoțional asigurat 
atât în familie, cât și în societate, inclusiv la școală.  

Mulți părinți s-au implicat în activități prin sfaturi și suport tehnic, au inițiat jocuri de societate, au 
formulat sugestii constructive pentru a umple ziua cu clipe de fericite și starea de bine a copiiilor. 

În concluzie, familia și școala sunt cele care influențează dezvoltarea individului și procesul educativ, 
de aceea este foarte importantă colaborarea tuturor celor care intervin în procesul de dezvoltare și formare 
al copilului. 
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE 

 ÎN PARTENERIAT CU PĂRINŢII 
 

PROF. INV. PRIMAR, FIERARU FLORI 
ȘCOALA GIMNAZIALA, COM. DRACȘENEI 

JUD. TELEORMAN 
 
În fiecare an realizez un parteneriat cu părinţii elevilor pe care îi îndrum, parteneriat denumit “Doi 

parteneri-un singur scop”. Motivul realizării acestui parteneriat este necesitatea menţinerii unităţii de 
cerinţe în educaţia copilului, necesitatea realizării unei legături reale între şcoală şi familie ca parteneri egali 
în educaţia copilului. Scopul acestui parteneriat este implicarea şi participarea reală a părinţilor în 
activităţile la clasă şi la cele extracurriculare. Ca obiective majore ale acestui parteneriat aş aminti: formarea 
părinţilor în spiritul ideii de parteneri egali în educaţia copiilor; convingerea părinţilor pentru a investi în 
dezvoltarea personală a copilului şi a grupului în ansamblu; implicarea părintilor în atragerea de resurse 
(financiare sau materiale) necesare unei bune desfăşurări a actului educaţional; creearea unui mediu 
educativ pozitiv, favorabil, adecvat pentru o stimulare continuuă a învătarii spontane a copilului; 
achizitionarea de către părinţi a unor informaţii şi cunoştiinţe pe care să le folosească în educarea propriilor 
copii; implicarea părinţilor în atragerea şi găsirea de resurse materiale şi financiare necesare derulării 
serbării de Crăciun, de sfârşit de an . 

 Învățământul primar este o treaptă importantă și responsabilă în cadrul sistemului de învățământ. El 
constituie temelia includerii copilului în activitatea asiduă și ordonată dintr-o colectivitate de semeni, care 
este mereu în schimbare și presupune competitivitate. 

Școala îl învață pe copil să se situeze printre semeni, să se obișnuiască cu anumite cerințe și realități 
sociale. Dar educația în familie constituie prima școală a copilului, partea cea mai importantă a pregătirii 
lui pentru viața socială și productivă. Familia trebuie să fie prima instituție socială care se preocupă de 
asigurarea condițiilor necesare dezvoltării normale a copilului. Școala și familia sunt cei doi poli de 
rezistență ai educației . 

Odată cu intrarea în școală, copilul trăiește în două lumi diferite: una a familiei, colorată încă de 
afectivitatea primei copilării, cealaltă, a școlii, încărcată de noi exigențe și de promisiunile viitorului, la fel 
de importante. Dacă aceste medii educaționale se completează și se susțin, ele asigură într-o mare măsură 
buna integrare a copilului în activitatea școlară. 

 Obiectivul cel mai important al colaborării dintre școală și familie în perioada școlarității mici îl 
reprezintă susținerea eforturilor copilului pentru ca acesta să dobândească primele instrumente ale muncii 
intelectuale și să obțină succesul școlar. Clasa reprezintă pentru elevi al doilea mediu de socializare, după 
familie.  

În activitatea pe care o desfășurăm, am pornit întotdeauna de la „punctele forte” ale elevilor și cele 
ale noastre ca învățător, cum ar fi: ce știe elevul, ce poate să facă, ce îi este îngăduit să realizeze, spre ce 
are înclinații, de ce abilități didactice dispune. 

Apoi am avut în vedere  ”punctele slabe” pe care vrem să le îndreptăm(ce nu știe elevul, ce n-a înțeles, 
ce nu poate să facă, ce nu ne este îngăduit nouă ca învățători să facem). Este necesară o bună cunoaștere a 
elevilor și totodată o bună cunoaștere a forțelor proprii. Folosirea metodelor interactive (discuțiile colective, 
interpretarea de roluri, rezolvarea în grup a unor probleme, efectuarea de experiențe) asigură condițiile 
oportune elevilor să se afirme. . 

 Am ajutat elevii să treacă peste rețineri, să-și exprime în mod deschis opiniile personale, să vorbească 
despre evenimentele la care participă, despre calitățile și defectele lor. Elevii au dobândit nu numai curajul 
exprimării unor opinii, ci și respectul pentru părerile colegilor, ale părinților, pentru adevăr. În felul acesta 
am pus pe fiecare elev în situația de a-și exercita, în clasă, principalele însușiri care-i definesc personalitatea, 
făcându-i participanți activi, dar și colaboratori, parteneri ai noștri în ducerea la bun sfârșit a tuturor 
activităților. 

Calitatea proceselor de comunicare ce se stabilesc în grupul școlar depinde de potențialul comunicativ 
al fiecăruia dintre membrii lui. Educatorul trebuie să dețină înainte de toate, bune calități de mediator pentru 
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a-i facilita procesul stabilirii unor interacțiuni directe, sincere, bazate pe încredere între elevi, dar și între 
sine și fiecare dintre elevi. 

 În domeniul colaborării școală-familie, punctul de plecare este cunoașterea prealabilă a părinților de 
către învățător, a familiei, a climatului familial. Activitatea educativă îmbracă și în școala noastră o 
multitudine de forme la următoarele nivele: comitetul de părinți, consiliul reprezentativ al părinților, vizitele 
la domiciliu, corespondența cu părinții, consultațiile pedagogice, implicarea părinților în activitățile școlii, 
activitățile nonformale (excursii, cercuri, serbări, aniversări, cursuri), consultații la cererea părinților. 

 Numărul mare de contacte școală-familie nu asigură neapărat rezultate fructuoase. Întâlnirile 
colective cu părinții reprezintă cea mai “profitabilă” și democratică formă de colaborare a învățătorului cu 
familiile elevilor săi. Pentru învățător înseamnă un cadru de manifestare și de perfecționare a calităților sale 
manageriale, un moment optim de conștientizare și de mobilizare a părinților într-un parteneriat real, prilej 
de a învăța și el din experiența părinților.entru părinți, adunările colective reprezintă tot atâtea prilejuri de 
autoevaluare și de sporire a competențelor educative, de informare pedagogică avizată, decide înțelegerea 
complexității fenomenului instructiv-educativ și a poziției pe care o ocupă în acest proces. 

 În toate cazurile de întâlniri, contacte, proiecte, raporturi mutuale, au fost implicați, în mod egal, 
elevii ca parteneri de dialog și ca beneficiari ai unor servicii educaționale de calitate necesare dezvoltării 
armonioase a personalității. 
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IMPORTANTA ACTIVITATILOR EDUCATIVE  

IN PARTENERIAT CU PARINTII 
 

PROFESOR: FIRICEL MARIANA 
SCOALA GIMNAZIALA NR 1 URDARI 

 
Factorii de bază care ajută copilul în desăvârșirea propriei educaţii sunt şcoala şi familia. Funcţia 

educativă a familiei constă în formarea priceperilor, deprinderilor de viaţă, sentimente. Rolul familiei este 
important în dezvoltarea copilului din punct de vedere fizic, intelectual, moral si estetic. Şcoala, alături de 
familie, influenţează, prin condiţiile concrete în care se desfăşoară procesul de învățământ, personalitatea 
copilului. 

Şcoala eficientă realizează un parteneriat cu elevul, prin valorizarea si respectarea identităţii sale cu 
familia, prin recunoaşterea importanţei acesteia şi atragerea în procesul didactic şi cu toate resursele 
educative ale societaţii pe care le identifică şi le foloseşte activ. Este nevoie a se dezvolta un nou concept 
care să întărească schimbarea în relaţiile şcoală-familie. Acest concept este parteneriatul educaţional. 

Parteneriatul educaţional este forma de comunicare, cooperare şi colaborare în sprijinul copilului la 
nivelul procesului educaţional. Acesta presupune o unitate de cerinţe, opţiuni, decizii şi acţiuni educative 
între factorii educaţionali. 

Parteneriatul educaţional se realizează între: 
Instituţiile educaţiei: familie, scoală si comunitate ;agenţii educaţionali : copil, părinţi, profesori, 

specialişti în rezolvarea unor problem educaţionale ;membrii ai comunităţii cu influenţă asupra creşterii, 
educării si dezvoltării copilului (medici, factori de decizie, reprezentanţi ai bisericii, ai poliţiei) ;influentele 
educative exercitate la anumite momente asupra copilului; programele de creştere, îngrijire şi educare a 
copilului. 

Părintii, copiii şi comunităţile se influentează puternic unii pe alţii. Mediul în care trăiesc părinţii 
poate sprijini sau devia vieţile lor, poate determina multe dintre valorile lor. De asemenea, părinţii pot 
influenţa comunitatea şi pot contribui la dezvoltarea valorilor comunităţii. Activitatea educativă ce se 
realizează în şcoală nu poate fi separată, izolată de alte influenţe educative ce se exercită asupra copilului. 
Educaţia este cea care desăvârşeşte fiinţa umană, educaţia pe care copilul o primeşte în familie, în şcoală şi 
de la comunitate. Implicarea părinţilor joacă un rol important în cadrul intervenţiei şcolare. Acţiunile care 
implică părinţii produc o schimbare în ambientul familiei şi cresc aspiraţiile, atât ale părinţilor pentru copiii 
lor, cât şi ale copiilor înşişi. Ca prim factor educativ, familia oferă copilului aproximativ 90% din 
cunoştinţele uzuale ( despre plante, animale, ocupaţiile oamenilor, obiecte casnice), familia este cea care ar 
trebui să dezvolte spiritul de observaţie, memoria şi gândirea copiilor. Copilul obţine rezultatele şcolare în 
funcţie de modul în care părinţii se implică în procesul de învăţare, asigurându-i copilului cele necesare 
studiului. 

Tot în familie se formează cele mai importante deprinderi de comportament : respectul, politeţea, 
cinstea, sinceritatea, decenţa în vorbire şi atitudine, adică ,, cei şapte ani de acasă ’’. Uneori părinţii uită că 
trebuie să facă front comun cu profesorii, deoarece şi unii şi alţii nu doresc decât dezvoltarea armonioasă a 
elevului, educarea şi îmbogăţirea cunoştinţelor acestuia. Se întâmplă totuşi ca ceea ce consideră părinţii a 
fi o măsură corectă pentru copilul lor într-o anumită situaţie, să nu fie tocmai ceea ce are nevoie copilul în 
acel moment. De aici apar conflictele, rupturile dintre membrii familiei, renunţarea la intervenţii din partea 
părinţilor care sunt depăşiţi de situaţie . Între familie şi şcoală trebuie să existe o permanentă colaborare 
care se poate realiza prin vizite reciproce, şedinţe şi lectorate cu părinţii. 

Un parteneriat familie – şcoală este relaţia cea mai profitabilă pentru toti cei ce participă la acest 
demers. Parteneriatul va fi eficient dacă fiecare parte va reţine că acelaşi subiect este copilul nostru şi 
şcolarul nostru. Cadrele didactice află cum este fiecare copil, în ce mod ajunge mai repede la succes, ce îl 
interesează şi-l pasionează, iar părinţii vor cunoaşte în ce momente să-l susţină pe şcolar, în ce fel să-l 
motiveze şi să-l ajute . Şcoala este instituţia socială în care se realizează educaţia organizată a tinerei 
generaţii . Ea este factorul decisive şi pentru formarea unui om apt să contribuie la dezvoltarea societaţii, 
să ia parte activă la viaţa, să fie pregătit pentru muncă. Procesul de învăţământ este cel care conferă şcolii 
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rolul decisiv în formarea omului. Menirea şcolii nu este numai de a înzestra elevii cu un bagaj de cunoştinţe 
cât mai mare, ci şi de a stimula calitatea de om. 

Parteneriatul educaţional se aplică la nivelul tuturor acestor relaţii. Colaborarea dintre şcoală şi 
familie presupune o comunicare efectivă şi eficientă, o unitate de cerinţe şi o unitate de acţiune când este 
vorba de interesul copilului. 

Implicarea părinţilor în problemele şcolii se referă la construirea unor relaţii pozitive între familie şi 
şcoală. Colaborarea şi cooperarea părinţilor cu şcoala sunt eficiente ambilor factori. Dacă ne referim la 
optimizarea comunicării între profesori şi părinţi, se iau în calcul: 

-calitatea celor doi poli ai colaborării (profesori şi părinţi); percepţiile fiecăruia; 
-atitudinile care îi caracterizează; 
-caracteristicile instituţiei şcolare; 
-aracteristicile familiei; 
-modul de comunicare. 
Implicarea părinţilor în rezolvarea problemelor şcolare şi în sprijinirea procesului instructiv-educativ 

are o serie de motivaţii, dintre care enumerăm: părinţii îşi cunosc copiii şi doresc să îi descopere ca elevi, 
părinţii au nevoie de informaţii referitoare la îndeplinirea rolului de elev de către copilul lor. Forme de 
colaborare a părinţilor cu şcoala: 

-prezenţa la şedinţe şi lectorate; 
-asistarea elevilor în efectuarea temelor; 
-participarea la activităţi cultural- artistice şi sportive; 
-organizarea unor expoziţii, serbări, excursii; 
-organizarea unui colţ verde în şcoală; 
-atragerea unor fonduri pentru şcoală; 
-susţinerea bibliotecii prin donaţii de cărţi. 
O comunicare optimă învăţător/ diriginte/ familie are rolul de a acţiona în mod pozitiv asupra 

copilului şi de a stopa comportamentele negative. De multe ori apar dificultăţi de comunicare şi de 
dezvoltare a relaţiei şcoală- familie. De aceea trebuie cunoscuţi factorii care favorizeaza dar şi blochează o 
comunicare eficientă. Lipsa de comunicare din partea uneia dintre ele afectează evoluţia elevului, 
rezultatele şcolare şi natura comportamentului. 

Factori care favorizează comunicarea: 
-transmiterea informaţiilor de către învăţător/ diriginte într-o formă accesibilă părinţilor; 
-evitarea analizării critice sau blamării părintelui; 
-mediul ambiant de discuţie să fie plăcut; 
-capacitatea învăţătorului de a mobiliza părinţii să comunice şi să le asculte problemele 
-evitarea subiectelor care privesc elevii problemă, se fac discuţii individuale cu aceştia; 
-rezolvarea problemelor copiilor, implicarea în găsirea unor soluţii; 
-sprijinirea, încurajarea părinţilor pentru a schimba atitudinea negativă a elevului. 
Există două teorii importante privind relaţia şcoală- familie: teoria profesionalismului şi teoria 

schimbului. Teoria profesionalismului consideră ca un element esenţial serviciul făcut altora, fără a se gândi 
la avantaje personale, având drept criterii competenţa, un cod de etică profesională. Teoria schimbului 
consideră acţiunea umană în funcţie de un câştig personal, un salariu asigurat, o competiţie restrânsă. 
Cooperarea cu familia poate fi un test profesional şi poate fi considerată ca făcând parte din datoria 
profesională a profesorului deoarece: părinţii sunt parteneri ai şcolii, eficacitatea învăţământului poate fi 
ameliorată prin cooperarea între şcoală şi familie, părinţii sunt responsabili legali de educaţia copiilor. Atât 
părinţii, cât şi cadrele didactice beneficiază de avantajele unei astfel de colaborări. Influenţele pe care 
familia le exercită asupra copilului sunt directe sau indirecte, determinând în mare măsură dezvoltarea 
personalităţii acestuia. Modelul moral-civic propus de şcoală (comportament civilizat, demn, tolerant, bazat 
pe cinste, corectitudine) găseşte un răspuns pozitiv în familiile unde aceste valori sunt puse la loc de cinste. 

611



  
IMPLICAREA PARINȚILOR IN ACTIVITAȚILE ȘCOLARE ȘI 

EXTRAȘCOLARE 
 

 PROF. INV. PREȘCOLAR: FIȘTEA FLORINA CAMELIA 
GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1 ORAVIȚA 

 
 Grădinița reprezintă instituția unde se realizează educația formală a preșcolarilor, un mediu creativ 

în care se pun bazele educației copilului. Ea este locul în care preșcolarul învață lucruri noi, învață să 
comunice, să socializeze, să se comporte politicos, să fie independent, își dezvoltă abilitățile motorii. Astfel 
că din acest aspect ea constituie cu certitudine un factor decisiv pentru formarea unui om, pentru dezvoltarea 
fizică și psihică armonioasă acestuia, apt să contribuie la dezvoltarea societății. Un rol la fel de important 
în educația copilului îl exercită familia cu o influență deosebit de adâncă. Educația trebuie să se manifeste 
permanent ca o acţiune coerentă, unitară și consecventă a grădiniței şi familiei deopotrivă. 

 Parteneriatul grădiniţa - familie are o importanță deosebită în dezvoltarea fizică și psihică a 
preșcolarilor, în educația lor. Acesta se impune a fi realizat încă de la vârsta preşcolară, întrucât avantajele 
sunt divese şi constructive în egală măsură pentru părinţi şi preşcolari cât şi pentru cadrele didactice. Familia 
în speță părinţii trebuie să cunoască mediul în care copiilor învaţă, acţionează, interacționează, se joacă cât 
şi comportamentul acestora, pentru a se putea înlătura eventualele probleme care vor apărea. Cu cât cunosc 
mai bine activitatea desfășurată în grădiniță de copiilor lor cu atât și siguranța că preșcolarii au parte de cea 
mai bună educație survine încă de la început. 

 Modalitățile de colaborare între grădiniță-familie sunt multiple iar disponibilitatea celor din urmă 
trebuie a fi stimulată. Dintre acestea enumăr următoarele: vizitarea grădiniței, comitetul de părinți, asociația 
de părinți, avizierul grupei, expoziții de lucrări, orele de consiliere individuale, serbările, activitățile 
demonstrative, activitățile extrașcolare. 

 Vizitarea unității de învățământ constituie un prim pas în cunoașterea mediului educațional în care 
preșcolarii își vor petrece o bună parte din zi. Aceasta se poate realiza fie individual, fie în cadru organizat 
precum ,,Ziua porților deschise” unde vor observa sălile de grupa, cadrele didactice, locul de servire a mesei 
dar și câte ceva din programul grădiniței. 

 Întrunirile părinţilor fie în cadrul ședințelor cu părinții, a comitetelor de părinți sau asociațiilor de 
părinți sunt un prilej de cunoaștere, de informare, de participare la planificarea și rezolvarea diferitelor 
probleme organizatorice. Cadrul didactic solicită acestora și îi încurajează să participe activ în planificarea 
activităților extrașcolare cât și să-și ofere serviciile în cazul în care au posibilitatea de a ajuta in diferite 
aspecte. 

 Avizierul reprezintă locul în care se menţine zilnic contactul cu părinţi prin afișarea diferitelor 
informații cu privire la orarul grupei, tema săptămânii, vizite, deplasări, piese de teatru, a poeziilor și 
cântecelor învățate. 

 Expoziții de lucrări. La panoul grupei se expun lucrările tuturor copiilor indiferent de aportul lor adus 
la ilustrarea temei respective, fișe de evaluare, lucrări plastice și practice. 

 Orele de consiliere individuale. Fiecare educatoare are obligația de a stabili o oră pe săptămână 
consilierea cu părinții ce se va desfășura în sala de grupă după o planificare realizată în prealabil. Aceasta 
vizează fie informări ale părinților, fie consiliere individuală în funcție de problemele ce se ivesc 
respectându-se confidențialitatea informațiilor. 

Serbările reprezintă modalitatea prin care părinţii își pot evalua rezultatele copiilor atât individual cât 
și la nivel de grupă. Ei sunt implicați în amenajarea grupei, decorare, confecționare. Ele sunt benefice 
preșcolarilor întrucât oferă posibilitatea ca aceștia să-și depășească frica, să capete încredere în ei prin 
participarea activă la program evitându-se astfel blocajele psihice. 

 Activitățile demonstrative sunt un prilej în care părinții pot participa împreună cu copilul la 
confecționarea diferitelor obiecte, redarea unei teme plastice, participarea la diferite întreceri sportive 
stimulând încrederea în sine, lucru în echipă. 
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 Prin implicarea părinților în activitățile școlare și extrașcolare se descoperă noi modalități de educare 
a copiilor bazate pe colaborare și comunicare. Cei doi factori au un scop comun și anume educarea și 
formarea copilului pentru viață. 

Participarea părinților la unele activități ale grădiniței( sezători, vizite, excursi, activități comune, 
lecții deschise, expoziții ale copiilor) și chiar implicarea acestora în organizarea, desfasurarea lor le vor 
permite o mai bună cunoastere a particularităților propriilor copii, a dificultăților pe care aceștia le 
întâmpină în activități. 

Impicarea părinților în activitățile școlare ale copiilor pot merge și până la implicarea lor în activitățile 
extrașcolare de organizare a unor serbări cu teme folclorice, dar și prezentarea unor obiceiuri specifice 
anumitor zone geografice din Romania. 

Un părinte se poate considera împlinit atunci când împreună cu grădinița ori școala reusesc să educe 
copilul astfel încat el să aprecieze munca, să fie util în societate. 

Dialogul dintre familie și educatoare este benefic, fie că se desfășoara cu fiecare familie separat, fie 
că se desfășoara în cadrul sedințelor cu părinții, el contribuie la desfasurarea în bune condiții a procesului 
instructiv-educativ. 

 Acțiunile comune desfășurate, continuarea muncii educatoarei de către părinți, implicarea acestora 
în acțiunile organizate în gradiniță, transformarea unor deprinderi în obișnuințe, de aceasta colaborare, 
beneficiar este copilul care treptat prin modul de comportare va scoate în evidență rezultatele acestui 
parteneriat. 

 Activitatea cu părinții, ca parteneri, pentru a asigura dezvoltarea copilului în programul educativ din 
gradiniță, poate deveni un start bun pentru a crea părinților respectul de sine, încredere în compețentele lor, 
făcându-i mai buni. Parteneriatul grădinița-familie se referă la construirea unor relații pozitive între familie 
și gradiniță, la o unificare a sistemului de valori care poate avea un efect benefic asupra copiilor atunci când 
aceștia văd educatoarea sfătuindu-se cu părinții. 

Prin toate activitățile realizate în grădiniță urmărim să-i facem pe copii să deosebeasca binele de rău, 
să știe ce se cuvine și ce nu se cuvine sa facă, să fie toleranți atât cu ei cât și cu cei din jur. De la simple 
cunoștințe și fapte de viață să-i determinăm pe copii să aibă atitudini personale participative, să-i învățăm 
ca nu pot să traiască singuri ci numai împreună cu ceilalți. 
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EDUCAȚIA PĂRINȚILOR ÎN BENEFICIUL COPIILOR 

 
PROF. FITERA ANA – GRAD. P.P. NR.4 LUGOJ 

 
 Inițierea părinților în educarea și instruirea copiilor se poate concretiza în discuții libere cu părinții, 

consultații, participarea acestora la activitățile desfășurate în parteneriat cu psihologul grădiniței, dar în 
mod deosebit prin participarea acestora la cursul pentru educarea părinților folosind metoda ,,Educați așa!”.  

 La nivelul grădiniței acest program a fost implementat în anul 2004. Datorită rezultatelor foarte bune 
înregistrate, cursul s-a organizat anual în cadrul Programului Național ,,Educați așa!”. În anul școlar 2019 
-2020 au paricipat 10 de părinți din grupa mică A, părinți care au manifestat un interes deosebit față de 
tematica cursului și față de modalitatea de lucru inițiată de Institutul Olandez pentru Bunăstare.  

 Acest curs este un mod de informare educațională preventivă și de sprijin acordat părinților și 
urmărește: 

• realizarea unei bune relații între părinte și copil; 
• prevenirea unor probleme grave de educație; 
• prevenirea unor probleme în comportamentul copilului și a spiralei negative pe care o determină 

acestea; 
• să-i facă pe părinți să înteleagă că ei pot influența și conduce comportamentul propriilor copii; 
• însușirea de către părinți a unor abilități de bază prin intermediul cărora să influențeze 

comportamentul copilului 
• ca un număr cât mai mare de familii să folosească metode și procedee eficiente de educație. 
 Părinții sunt îndrumați să acorde mai multă atenție pozitivă copiilor, mai multe aprecieri pozitive, 

mai multe recompense, să-și valorizeze copilul pentru comportamentul pozitiv, să restricționeze pedepsele 
fizice atunci când copiii încalcă limitele, regulile stabilite de comun acord.  

 Cursul este organizat și condus de către educatoarele formate în acest sens, adică de profesioniști, 
specialiști care pot oferi răspuns întrebărilor puse de părinți, referitoare la educația copilului de vârstă 
preșcolară. Pe parcursul celor cinci întâlniri părinții sunt încurajați să adreseze întrebări cu privire la 
educația copilului. Părinții devin mai încrezători și siguri că există o soluție pentru problemele cu care se 
confruntă în educația copilului.  

 Cursul ,,Educați așa!”, oferă părinților mai mută siguranță și încredere în sine atuci când laudă sau 
recompensează copilul pentru ce a făcut bun și când îi atrag atenția că face ceva inacceptabil. Părinții care 
sunt siguri pe ei și au o încredere mai mare în sine, oferă copiilor mai multă siguranță și încredere. În cadrul 
cursului pentru părinți ,,Educați așa!”sunt abordate mai multe teme și exersate diverse abilități: 

1. Acordarea atenției: să-i facă pe părinți să înțeleagă că atenția acordată și lipsa atenției 
influențează comportamentul copilului; să-i facă pe părinți să înteleagă că pot acorda atenție într-o manieră 
pzitivă sau negativă; părinții să învețe să acorde atenție pozitivă, dacă doresc să stimuleze comportamentul 
pozitiv al copilului. 

2. Aprecierea: îi convinge pe părinți că laudele îi pot stimula pe copii să se comporte mai des în 
felul dorit; îi stimulează pe părinți să-și laude copilul pentru faptele bune pe care le face; părinții învață 
cum să formuleze o apreciere pozitivă și află că trebuie să-i explice copilului de ce l-au lăudat, altfel copilul 
nu își dă seama pentru ce a fost lăudat și este confuz. 

3. Stabilirea limitelor: părinții înțeleg că în orice situație există diverse modalități de a stabili limite 
pentru comportamentul copilului și că ei sunt cei care aleg cea mai potrivită modalitate; părinții înteleg că 
există modalități mai potrivite și mult mai eficiente decât pedepsele și abuzurile fizice; părinții învață care 
modalitate de intervenție are efect față de un anumit comportament nedorit; părinții învață că atunci când 
stabilesc limite trebuie să fie clari, consecvenți și atenți la limbajul folosit; părinții înțeleg diferența dintre 
,,a-l respinge pe copil” și ,,a respinge comportamentul nedorit al copilului”; părinții învață cum să fixeze 
limite, ce pot spune și ce nu, cum pot să reacționeze atunci când copiii nu ascultă. 

4. A spune NU și a interzice: părinții învață să fixeze limite verbal (limite între un comportament 
acceptabil și unul inacceptabil); părinții învață cum să formuleze cât mai clar o interdicție. 
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5. Ignorarea: părinții înțeleg care comportamente pot fi sau nu pot fi ignorate și cer efect are 
ignorarea; părinții învață cum să ignore comportamentul nedorit al copilului. 

6. Izolarea: părinții înțeleg în care situații trebuie separat (pus la colț) copilul; părinții află regulile 
ce însoțesc izolarea (să pună la colț copilul 5 minute, să nu discute cu el, să considere incidentul terminat 
odată cu terminarea pedepsei, copilul să nu fie izolat într-o încăpere în care se poate distra). 

7. Pedepsirea: părinții înțeleg că dacă îi ,,iau” ceva copilului (un joc, o minge), ceva care îi face 
plăcere, copilul consideră aceasta o pedeapsă; părinții învață ,,regulile jocului”, nu exagerează când 
stabilesc pedepsele, aplică pedepse portivite, care nu sperie, traumatizează copiii. 

Prin intermediul cursului am oferit părinților posibilitatea de a se cunoaște, de a relaționa în cadrul 
grupului, de a-și împărtăși problemele, de a căuta și găsi soluții la problemele pe care le ridică zilnic copiii 
lor. De asemenea grupul de părinți s-a sudat, s-au stabilit relații de prietenie între aceștia, s-a întărit relația 
educatoare-părinți, relația părinților cu copiii s-a îmbunătățit considerabil, părinții sunt mult mai receptivi 
la nevoile copiilor, sunt atenți și preocupați de educația acestora. 

Toate etapele programului au urmărit scopuri convergente, iar dăruirea celor implicați a reușit să 
aducă un rezultat ce a depășit așteptările și a deschis calea unor noi colaborări cu părinții în vederea 
materializării altor inițiative. 
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IMPORTANȚA ACTIVITAȚILOR EDUCATIVE 

 IN PARTENERIAT CU PARINȚII 
PARTENERIATUL EDUCATIONAL CA RELATIE SI OCAZIE DE 

DEZVOLTARE PENTRU PARTICIPANTI 
 

PROFESOR EDUCATOR, FLOREA MIRELA DANIELA 
ŞCOALA GIMNAZIALA SPECIALA NR. 1 CALARASI 

 
Parteneriatul educaţional este unul din cuvintele cheie ale pedagogiei actuale. Parteneriatul 

educaţional se poate manifesta ca un tip de relaţii eficiente pentru îndeplinirea obiectivelor educaţionale, la 
nivelul tuturor acestor relaţii. 

Realitatea lumii noastre demonstrează zi de zi că este cert nevoie de un alt tip de relaţii educaţionale 
decât cele cu care ne-am obişnuit. Dintre aceste relaţii, cea mai activă la nivelul realizării unui parteneriat 
este relaţia educatori/profesori-părinţi, care se constituie ca o relaţie dintre profesionişti şi familie, o relaţie 
care urmăreşte obiective de dezvoltare privitor la copil, din două perspective diferite: profesioniştii, din 
perspectiva exercitării unei profesiuni, părinţii, din cea a sprijinirii copiilor pentru a se integra social şi a li 
se asigura educaţia, dar şi o protecţie adecvată (siguranţă afectivă şi materială). 

În pedagogia tradiţională, această temă era tratată sub denumirea de „colaborarea dintre şcoală şi 
familie“. O serie de specialişti consideră că atmosfera familială, climatul familial, tehnicile de influenţă ale 
familiei, se pot identifica cu stilul educativ (R. Vincent, 1972). Familia este pentru copil cea mai importantă 
instituţie socială şi mediul unic, natural şi social în care se dezvoltă ca om şi fiinţă socială. Orice intervenţie 
educaţională are nevoie de sprijinul şi susţinerea părinţilor pentru a fi efectivă şi eficientă în viaţa 
copilului. Introducerea colaborării între părinţi şi educatorii/profesorii specializaţi, comunicarea periodică 
- permanentă între aceştia, ca şi cooperarea în anumite momente, sunt cerute chiar de eficienţa învăţării. 
Dacă, dezvoltând relaţiile cu părinţii, educatorii/profesorii învaţă cum să stimuleze activitatea şi să 
faciliteze mai bine dezvoltarea copilului, la rândul lor, părinţii învaţă să fíe părinţi mai buni. Experieţa 
dovedeşte că o atmosferă destinsă între agenţii educaţionali este facilitatoare învăţării. De asemenea, 
existenţa unor reguli comune, cunoscute şi fixate împreună, uşurează mult efortul învăţării. 

Majoritatea studiilor din ultimele două decenii dezvoltă cu prioritate ideile legate de nevoia de 
implicare şi participare a părinţilor în educaţia formală preşcolară şi şcolară, ca şi cea de relaţie tot mai 
complexă şi conturată dintre şcoală, familie şi comunitate, prin legătura lor determinată de educaţia formală, 
nonformală şi incidentală a copilului/elevului. 

Aşadar, ca tip de relaţie socială, parteneriatul educaţional se manifestă între cei care sprijină 
dezvoltarea copilului (părinţi şi educatori/profesori) şi constituie garanţia unor decizii şi acţiuni cât mai 
adaptate şi adecvate cu nevoile de educaţie ale fiecărui copil. 

 
 După Dunst şi Paget (1991, apud Dunst C.J., Trivette C.M., şi Johanson, C., 2000), parteneriatul este 

definit prin ofertele/ocaziile de dezvoltare a relaţiilor dintre cei implicaţi ca parteneri şi cu efecte asupra 
fiecăruia. 

Astfel, parteneriatul: 
a. Creează ocazii pentru persoanele care lucrează împreună în urmărirea unui scop sau interes comun. 
b. Construieşte şi promovează la fiecare partener competenţe şi capacităţi. 
Parteneriatul educaţional se desfăşoară permanent şi împreună cu actul educaţional propriu-zis. El se 

referă la cerinţa ca decizia, proiectarea, acţiunea şi evaluarea în educaţie să fie realizate în cooperarea şi 
colaborarea dintre instituţii, influenţe şi agenţi educaţionali. 

 Implicarea părinţilor în activităţile programelor creşei/grădiniţei sau şcolii nu înseamnă numai plata 
unui sprijin material sau atenţionarea în legătură cu problemele copiilor lor, ci este mult mai mult. Se referă 
la construirea unor relaţii pozitive între familie şi creşă/grădiniţă/şcoală şi la o unificare a sistemului de 
valori şi cerinţe relative la copil. Aceasta poate avea un efect benefic asupra copiilor atunci când aceştia 
văd educatoarii/profesorii colaborând şi sfătuindu-se cu părinţii şi poate realiza dezamorsarea unor 
probleme, înainte ca acestea să devină necontrolabile. 
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 Din perspectivă pedagogică, trebuie precizat faptul că parteneriatul educaţional are şi o valoare de 
principiu, fiind o extensie de la principiul unităţii cerinţelor în educaţie. Acesta din urmă presupune nevoia 
unei comuniuni în ceea ce priveşte obiectivele şi cerinţele exprimate prin acţiunea educativă. El se 
adresează în principal părinţilor şi educatorilor/educatoarelor şi profesorilor, şi se referă la decizia şi 
acţiunea comună, orientate în acelaşi sens şi cu acelaşi scop. Ceea ce decide familia, trebuie să fie în acord 
cu măsurile de la grădiniţă/şcoală, şi ceea ce face un părinte, să nu fie contrazis de celălalt. 

 Colaborarea şi cooperarea celor doi agenţi educaţionali sunt eficiente şi benefice ambilor factori, 
dacă îndeplinesc condiţiile unei comunicări eficiente şi dacă ţin seama şi de dimensiunea sa umană. 

 Indiferent de nivelul educaţional (creşă, grădiniţă, şcoala primară sau gimnazială), valoarea 
parteneriatului este la fel de importantă pentru părinţi, copii şi profesori/educatori.  
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE  

ÎN PARTENERIAT CU PĂRINȚII 
 

PROF. INV. PRIMAR FLOREA SOFIA NICOLETA 
ȘCOALA GIMNAZIALA NR.1 DOROBANȚU 

 
Proiectele educaţionale derulate în regim de parteneriat trebuie să se bazeze pe valori comune, precum 

asigurarea egalităţii de şanse în educaţie, încurajarea iniţiativei şi implicării, dezvoltarea cooperării, 
colaborării, cultivarea disciplinei şi responsabilităţii, promovarea comunicării eficiente, dezvoltarea 
spiritului civic. 

 Principalele trăsături caracteristice ale unui parteneriat educaţional ţin de următoarele aspecte: 
• realizarea interacţiunii psihosociale la baza căreia se află sprijinul reciproc, toleranţa, efortul comun 

al factorilor implicaţi şi constituirea scop ; 
• procesul de elaborare în comun al demersurilor de realizare a sarcinilor ; 
• motivaţia comună ; 
• acordarea sprijinului pentru atingerea unor rezultate optime atât la nivel individual, cât şi colectiv. 
Termenul de parteneriat se bazează pe faptul că partenerii au un fundament comun de acţiune şi 

dovedesc un spirit de reciprocitate care le permite să acţioneze împreună. Părinţii şi profesorii pot crea 
parteneriate valabile, angajându-se în activităţi comune de învăţare, sprijinindu-se unii pe alţii în 
îndeplinirea rolurilor cerute, desfăşurând proiecte colaborative, participând împreună la activitatea de luare 
a deciziei. 

Şcoala este instituţia care realizează în mod planificat şi organizat sprijinirea dezvoltării individului 
prin procesele de instrucţie şi educaţie, concentrate în procesul de învăţământ. Rolul ei fundamental este 
acela de furnizor al serviciilor de educaţie . Educaţia constituie domeniul eforturilor conjugate ale factorilor 
implicaţi în scopul realizării unei complexe desfăşurări a caracteristicilor potenţiale ale personalităţii, în 
vederea formării de abilitaţi, deprinderi, aptitudini şi capacităţi de integrare socială. Este un proces cu o 
importanţă socială majoră, prin intermediul ei realizându-se comunicarea experienţei sociale către copii şi 
tineri, angajându-se astfel în formarea personalităţii complex dezvoltate pentru progresul social. Educaţia, 
pe lângă funcţia cognitivă, informativă, îndeplineşte şi roluri formative privind conduitele de rol şi de statut. 
Funcţia ei axiologică rezidă în faptul că oferă criterii de ierarhizare a valorilor şi de integrare a propriilor 
capacitaţi în optica socială şi în schimbările acesteia.  

Parteneriatul educaţional implică responsabilizarea tuturor factorilor sau instituţiilor angajate pentru 
asigurarea calităţii în educaţie, pentru succesul scolar, pentru prevenirea abandonului şi integrarea cu succes 
a viitorilor cetăţeni în viaţa socială activă. 

Atunci când şcolile, familiile şi comunităţile lucrează împreuna ca parteneri, beneficiari sunt elevii. 
Sărbătorile de iarnă reprezintă, probabil, principala perioadă de sărbători a anului, având semnificaţii 

diverse în mentalul românesc - de la valenţele religioase la vacanţă. Este ocazia de a te întoarce la tradiţii 
şi obiceiuri, la valorile inestimabile ce definesc poporul român. De aceea, dorim să-i învăţăm pe copii prin 
diverse activităţi desfăşurate, să aprecieze frumuseţea portului popular, a dansului şi a cântecului românesc, 
a meşteşugurilor tradiţionale atât de mult apreciate în ţară, cât şi în afara ei.  

Pentru noi toţi, iarna nu este numai anotimpul zăpezii şi al frigului ci şi acela al bucuriilor prilejuite 
de atâtea datini şi obiceiuri legate de sărbătorirea Naşterii Domnului. 

 Peste tot în lumea creștină, oamenii celebrează de secole Naşterea Domnului, sărbătoarea bunătăţii 
nemărginite a lui Dumnezeu, care prin Fiul Său, îl salvează pe om, îi pune în inimă pace și bucurie. 
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 O veche tradiţie spune că de Crăciun trebuie să fim mai buni pentru că este timpul bucuriilor, al păcii 
și al liniştii sufletești. Este o perioadă în care am desfășurat activități de voluntariat- donarea de cadouri 
copiilor nevoiași ai școlii. 

 Părinții au participat la ateliere de realizare a podoabelor de Crăciun. Toate produsele confecționate 
de copii și părinți au participat la un Târg de Crăciun, iar banii strânși au fost donați unei eleve din școală, 
cu grave probleme de sănătate. 

 Serbările de Crăciun sunt cele mai îndrăgite de copii. Acestea le-am desfășuară cu sprijinul părinților, 
care erau preocupați de asigurarea costumelor. 
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IMPORTANȚA PARTENERIATULUI ȘCOALA-FAMILIE  

 
PROFESOR FLORESCU ECATERINA, 

COLEGIUL AUTO“TRAIAN VUIA” TG. JIU 
 
Așa cum spunea A. S. Makarenko în Cartea pentru părinţi „Totul educă: oamenii, lucrurile, 

fenomenele, dar în primul rând şi în cea mai mare măsură, oamenii. Între aceştia primul loc îl ocupă părinţii 
şi educatorii”  

Realizarea unui parteneriat eficient profesor- elev- părinte este unul dintre dezideratele actuale ale 
procesului instructiv- educativ. 

Importanța unei relații bune între familie și școală, are un scop comun acela de dezvoltare globală și 
armonioasă a copiilor și, prin urmare, trebuie să fie o sarcină comună, o modalitate de a facilita realizarea 
acestui obiectiv principal.  

Educația este un proces foarte lung care începe să fie învățat de către familie și apoi de școală și este 
nevoie de ambele părți pentru a obține o dezvoltare completă educațională și personală. Prin urmare, școala 
trebuie să accepte importanța participării și colaborării părinților în educația copiilor și necesitatea unei 
relații cordiale între elevi, profesori și părinți, astfel încât profesorii să își poată îndeplini funcția eficient și 
complet. 

Școala și familia trebuie să împărtășească preocupările, să facă schimb de informații și de gânduri 
despre educație, școală, copii și ajută la stabilirea unor legi și acorduri privind anumite acțiuni față de copil.  

Participarea la activităţile extraşcolare contribuie în mod semnificativ la dezvoltarea cognitivă, 
relaţională, afectivă a elevilor. Achiziţiile dobândite în contextele de învăţare din activităţile extraşcolare 
le pot servi elevilor ca suport pentru învăţare în activităţile de la clasă, motiv pentru care participarea 
(activă) la activităţile extraşcolare ar trebui valorificată, dar şi încurajată în permanenţă. Mai mult, 
valorificarea experienţei dobândite în cadrul activităţilor extraşcolare în activităţile de la clasă ar constitui 
un stimul major pentru o implicare şi mai bună a elevilor în cadrul acelor acţiuni, pentru creşterea spiritului 
de iniţiativă a acestora.  

Elevii valorizează foarte mult activităţile extraşcolare în învăţare, înţeleg importanţa acţiunilor 
nonformale desfăşurate în şcoală pentru propria lor dezvoltare. 

Părinţii trebuie captați de şcoală prin forme variate de activităţi extraşcolare, determinându-i să adere 
la ideea de colaborare activă, acceptând rolul de factor răspunzător în devenirea propriului copil. Părinții 
care au participat la activitățile extrașcolare și-au exprimat aprobarea și interesul față de educația dată de 
școală. 

Aceste activităţi extraşcolare au avut o importanță neaşteptat de mare în rândul părinţilor care au 
încercat relaţii noi cu copiii lor, fapt ce i-a determinat să-şi schimbe radical, în mod pozitiv, atitudinea faţă 
de şcoală. 

Activităţile derulate, au îmbunătăţit considerabil legătura școlii cu familia, părinţii simţindu-se utili, 
prezentând în acest fel un interes mai mare pentru şcoală.  

Elevilor li se dezvoltă spiritul operațional, practic, manualitatea, dând oportunitatea fiecăruia să se 
afirme conform naturii sale. Elevii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun de 
bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi. Profesorul are posibilitatea, prin acest tip de activitate, 
să-şi cunoască elevii, să le influenţeze dezvoltarea, să-i dirijeze să realizeze mai uşor şi mai frumos 
obiectivul principal – pregătirea copilului pentru viaţă. Realizarea acestor obiective depinde în primul rând 
de profesor, de talentul său, de dragostea sa pentru elevi, de abordare a temelor, de modul creator, prin 
punerea în valoare a posibilităţilor şi resurselor de care dispune clasa de elevi . 

Părinții pot veni chiar cu idei de realizare a unor activităţi extraşcolare: excursii, concursuri, programe 
artistice care fac mai vizibile manifestările elevilor, precum și rezultatul muncii lor. Aceste activităţi 
extraşcolare au un impact mare în rândul părinţilor, care experimentează astfel relaţii inedite cu copiii lor, 
fapt care îi poate determina să-şi schimbe radical, în mod pozitiv, atitudinea faţă de şcoală. 

 Ca urmare a activităţilor derulate împreună cu părinții, legătura şcolii cu familia s-ar îmbunătăţi 
considerabil, părinţii simţindu-se utili, prezentând în acest fel un interes mai mare pentru şcoală. Activităţile 
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extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, produc bucurie, facilitează 
acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar.  

 Profesorul / învățătorul / educatorul trebuie să fie interesat să știe mai multe despre situația pe care 
elevul o are acasă, despre preocupările și modul de viață al acestuia. Fără implicarea și ajutorul părinților, 
sistemul educativ nu își găsește singur căile prin care își poate îmbunătății performanța și modul de lucru. 

Trebuie să promovăm o cultură participativă și părinții să colaboreze pentru a favoriza elevul, 
principalul protagonist al procesului educațional. 

 În concluzie, pentru a putea asigura educarea copiilor în cele mai bune condiţii şi, implicit, succesul 
în viaţă, e nevoie ca toţi factorii implicaţi în procesul educaţional să formeze o echipă în care fiecare ştie 
ce are de făcut şi îi acordă partenerului respectul şi încrederea cuvenită. 
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STIMULAREA CREATIVITĂŢII PRIN ACTIVITĂŢI 

EXTRACURRICULARE 
 

PROF. FUNAR MARIA 
LICEUL DE ARTE “SABIN PAUTA” 

 
“Creativitatea este o floare atăt de delicată, încât elogiul o face să înflorească, în timp ce 

descurajarea o înăbuşă adesea, chiar înainte ca ea să se poată transforma în floare.” (T. Carlyle) 
 
 Creativitatea este un complex de însuşiri şi aptitudini psihice care în condiţii favorabile generează 

produse noi şi valoroase pentru societate. Cultivarea capacităţii creatoare a devenit o sarcină importantă a 
şcolilor contemporane, chiar dacă există şi poziţii sceptice care susţin că învăţământul actual nu contribuie 
la dezvoltarea creativităţii, observându-se că el cultivă mai ales disciplina, conformismul, incompatibile cu 
climatul de libertate favorabil imaginaţiei creatoare. Zestrea genetică a fiecărui om poate fi stimulată, cu 
bune rezultate, în şcoală, cu condiţia să fie cunoscută la timp şi să fie dirijată în folosul societăţii. Învăţătorul 
trebuie să cunoască potenţialul creativ al fiecărui elev, să identifice şi să monitorizeze manifestările creative 
ale elevilor săi, nu numai în timpul orelor desfăşurate în clasă, dar şi în activităţile extraşcolare, sau chiar 
în recreaţie. Şcoala trebuie să stimuleze exprimarea potenţialului creativ al fiecărui copil, să încurajeze 
iniţiativele lui, ingeniozitatea şi curiozitatea, să favorizeze stabilirea unor relaţii care să nu exagereze prin 
autoritate, să ofere ocazii elevului de a lua singur decizii şi să stimuleze încrederea în sine, într-o atmosferă 
de comunicare liberă. 

 Dezvoltarea capacităţilor creatoare este un proces continuu ce trebuie realizat pe tot parcursul şcolii, 
având în vedere factori cognitivi, caracteriali şi sociali. Modernizarea şi perfecţionarea procesului 
instructiv-educativ impun îmbinarea activităţii şcolare cu activităţi extracurriculare, ce au numeroase 
valenţe formative. Desfăşurarea activităţilor şcolare şi extraşcolare permite şi manifestarea creativităţii de 
grup, a relaţiilor creative, iar pentru învăţător ele constituie un cadru de afirmare a spiritului său novator, a 
creativităţii didactice. 

 Activităţile extracurriculare sunt activităţi complementare activităţii de învăţare realizată la clasă, 
urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale ştiinţei, atrag elevul 
spre viaţa socială, spre folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, îl orientează către activităţi utile 
care să întregească educaţia şcolară, contribuind la formarea personalităţii lui. De aceea, şcoala trebuie să 
fie deschisă spre acest tip de activitate care îmbracă cele mai variate forme: activităţi artistice, ştiinţifice, 
activităţi sportive, obşteşti, turistice etc. Pot fi activităţi extraşcolare de masă - excursii, concursuri, 
spectacole, serbări etc.- sau activităţi extraşcolare în cercuri de elevi; pot fi proiecte educative desfăşurate 
în parteneriat, în cadrul şcolii, sau cu alte şcoli şi instituţii publice: biblioteca, teatru, Agenţia de mediu, 
Direcţia de sănătate, Centre de voluntariat, alte ONG-uri. 

 Iniţiativa promovării activităţii educative şcolare şi extraşcolare aparţine Consiliului Europei prin 
Comitetul de Miniştri, concretizată în Recomandarea din 30 aprilie 2003, care recunoaşte statutul echivalent 
al activităţii educative şcolare şi extraşcolare cu cel al educaţiei formale din perspectiva contribuţiei egale 
la dezvoltarea personalităţii copilului şi a integrării lui sociale. În sistemul de învăţământ românesc, 
legislaţia ulterioară a stabilit: cadrul activităţii educative şcolare şi extraşcolare; spaţiul capabil de a 
răspunde provocărilor societăţii actuale; o continuă actualizare a conţinutului învăţării şi a metodelor 
didactice centrate pe elev; o monitorizare şi evaluare de calitate a rezultatelor învăţării; o nouă abordare 
didactică prin care elevul devine resursă, producător, lider de opinie, deci participant activ. 

 În activitatea didactică de la nivelul clasei, pentru a crea mediul propice manifestării creativităţii 
elevilor,e salutară raportarea permanentă la următoarele obiective: creativitatea nu se dezvoltă întotdeauna 
şi la toţi elevii de la sine, chiar dacă au un mediu propice; pentru a stimula gândirea creatoare nu e nevoie 
nici de dominare, nici de ameninţare; dirijarea învăţării prin descoperire; a „coborî” printre elevi, nu 
înseamnă „a te confunda cu ei”; răbdare şi stăpânire de sine; încredere arătată în posibilităţile elevului; 
atitudinea îngăduitoare nu înseamnă indiferenţă; descoperirea şi conştientizarea potenţialului creativ al 
fiecărui copil; pătrunderea în interiorul fanteziei copilului; accent pe imaginaţia descătuşată şi apoi pe 
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gândirea logică; stimularea la elevi a încrederii în sine, prin sarcini uşoare pentru a obţine laude şi aprecieri 
pozitive; educarea deprinderii elevului de autoapreciere; evidenţierea originalităţii şi tuturor ideilor 
valoroase; respect pentru întrebările neobişnuite puse de elevi; un învăţător creativ „transmite” creativitate 
la elevii săi. 

 Preocuparea pentru dezvoltarea capacităţilor creatoare ale copiilor este strâns legată de grija de a le 
respecta ideile, de a da curs iniţiativelor lor, de a le sădi în conştiinţă încrederea în propriile posibilităţi şi 
respectul pentru ceea ce cred şi cum se exprimă colegii. Creativ este cel care se caracterizează prin 
originalitate, expresivitate şi este imaginativ, generativ, deschizător de drumuri, inventiv, inovator. În 
educarea creativităţii există numeroase disponibilităţi psihice şi cognitive ale copilului: nevoia de a lărgi 
experienţa cognitivă; curiozitatea şi interesul pentru cunoaştere; dezvoltarea competenţelor lingvistice; 
constituirea formelor voluntare ale unor procese psihice; câştigarea anumitor abilităţi; apariţia 
competitivităţii ca factor catalizator al tuturor activităţilor desfăşurate şi ca expresie a creşterii şi implicării 
în colectivitate. 

 Activitatea personalităţii creative este dependentă de factorii de mediu, acest aspect este subliniat în 
lucrările multor autori care s-au ocupat de creativitate. C. Rogers (1959) arată, de exemplu, că între cultură 
şi creativitate există o strânsă legătură: culturile în care copiii sunt educaţi în spirit inovativ, obişnuiţi să 
pună probleme, să gândească creativ vor da naştere unor personalităţi creatoare. De aceea, activităţile 
extracurriculare educă în acest sens elevii, şcoala devine deschisă spre familie şi spre comunitate, băncile 
şi tabla sunt înlocuite de mediul vieţii cotidiene. Contactul nemijlocit al copiilor cu activităţile desfăşurate 
sporesc eficienţa demersului educaţional, dat fiind marea disponibilitate a celor mici de a descoperi şi 
asimila tot ceea ce stârneşte curiozitatea lor vie, finalitatea constând în dobândirea unor comportamente 
creative: de a fi mai buni; mai sensibili faţă de ambient; mai plini de solicitudine; de a acţiona mai 
disciplinat, mai responsabil; mai plini de iniţiativă; mai prompţi în respectarea unor norme şi reguli ale 
actului creativ. 
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AM VENIT SA COLINDAM! 

(SERBARE ONLINE) 
 

FANU IOANA-VALENTINA 
LICEUL TEORETIC BUZIAȘ 

 
Fiecare elev din clasă a învățat cel puțin o colindă în orele de Muzică și mișcare, s-a îngregistrat 

colinând, apoi a trimis învățătoarei înregistrarea. 
Câte o lucrare realizată de ficare elev realizată în timpul orelor de Arte vizuale și abilități practice, în 

luna decembrie, precum și colindele înterpretate de elevi, au fost expuse într-o carte digitală, utilizând 
platforma StoryJumper.  

Unii, au compus ei înșiși colinde și le-au interpretat. 
În seara Ajunului Crăciunului, elevii îmbrăcați în straie de sărbătoare, având alături familia, se vor 

loga, pentru 60 de minute, pe platforma educațională G Suite, vor intra în clasa virtuală.  
Învățătoarea deschide cartea ”Am venit să colindăm!” și toți participanții vor fi colindați cu mare 

drag, de colegii lor. 
După fiecare colind, elevul care l-a interpretat, va transmite un gând bun de sărbători, va face o urare 

colegilor săi și familiilor acestora. 
La finalul activității învățătoare va oferi elevilor, online, pe e-mail, brevet de colindător. 
  
https://www.storyjumper.com/book/read/93858726/ioanafanu 
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IMPORTANȚA ACTIVITAȚILOR EDUCATIVE 

 IN PARTENERIAT CU PARINȚII 
 

FAUR PATRICIA 
 
Educaţia este un proces al cărui scop principal este de a facilita o anumită modificare de 

comportament. Putem spene că părinţii sunt primii „profesori” ai copilului, ei începând educarea lui în 
mediul familial. De cele mai multe ori, comportamentul parental este inspirat din propria experienţă de 
viaţă a acestora, astfel perpetuând atât aspecte pozitive cât şi negative, pe parcursul mai multor generaţii. 
Împreună cu părinţii, şcoala are un rol foarte bine stabilit, intervenind în dezvoltarea primară a copilului. 
În acest context, educarea părinţilor după principii ştiinţifice de psihopedagogie devine o necesitate. 

Copilul din ziua de azi simte nevoia de adulţi disponibili pentru a-i respecta ritmul de viaţă, de adulţi 
care să participe la jocurile sale şi care să-i transmită zilei de mâine un om care nu poate proveni dintr-un 
sistem de învatământ clasic şi dintr-o familie care nu-şi asumă toate rolurile. Informarea şi formarea 
părinţilor în ceea ce priveşte şcolaritatea copilului presupune, ca fiecare părinte să cunoască: obligaţiile 
legale privind educaţia copilului, importanţa atitudinii lui pentru reuşita şcolară a copilului, metodele de 
colaborare cu şcoala. În acest scop este necesar un dialog între profesori şi părinţi; profesorii trebuie să 
primească o pregătire în materie de relaţie cu părinţii iar competenţa lor în această materie trebuie 
considerată ca o aptitudine profesională; părinţii trebuie să fie pregătiţi pentru a juca rolul lor educativ în 
cooperare cu profesorii; şcolile trebuie să asigure părinţilor asistenţa necesară. 

Şcolaritatea este o etapă importantă, uneori dificilă, cu implicaţii profunde în evoluţia copilului. 
Această etapî îi prinde nepregătiţi pe marea majoritate a părinţilor, iar comportamentul familiei intervine 
astfel de cele mai multe ori într-un mod apăsător, ceea ce poate să conducă pe o cale greşită dezvoltarea 
intelectuală şi emoţională a acestuia. 

Toţi adulţii care fac parte din viaţa unui copil, atât profesor,cât și bunic și părinte, ar trebui să înţeleagă 
că acesta aşteaptă de la ei să-şi amintească şi să înţeleagă că au fost cândva de vârsta lui. 

Între familie și școală trebuie să existe o comunicare foarte strânsă și de durată. Dacă un profesor vrea 
să educe, trebuie să colaboreze cu părinții, pentru ca efortul pe care îl realizează la clasă să aibă continuitate 
și în restul zilei. 

 Atât școala cât și familia sunt responsabile de: 
*Transmiterea de norme, valori și obiceiuri; 
*Dezvoltarea autonomiei copilului; 
*Transmiterea de cunoștințe (deși acest proces are loc în școală, familia transmite copilului 
modalități de învățare, completează cunoștințele și dezvoltă dragostea pentru lectură); 
*Învățarea responsabilităților (implică acceptarea normelor de comportament, de ordine, 
curățenie, mici responsabilități familiare și școlare). 
Pentru ca un copil să aibă succes în şcoală şi mai apoi pe parcursul vieţii, specialiştii, printre care 

Daniel Goleman, Inteligenţa emoţională, spun că există şapte elemente cheie: 
1. “Încrederea – sentimentul de siguranţă, certitudinea că se poate bizui pe ajutorul celor din jur în 

demersul său spre cunoaştere şi devenire; 
2. Curiozitatea – dorinţa de a cunoaşte ceva nou; 
3. Intenţia – pornirea interioară, conştientă,însoţită de dorinţa de a înfăptui ceea ce îţi propui; 
4. Controlul de sine – capacitatea de control asupra faptelor proprii; 
5. Raportarea – dorinţa şi capacitatea de a se alătura unui grup, de a participa la activitatea acelui 

grup încercând să se facă înţeles şi să-i înţeleagă pe ceilalţi; 
6. Comunicarea – capacitatea şi dorinţa de a transmite şi a face cunoscute celorlalţi, propriile idei şi 

sentimente; 
7. Cooperarea – capacitatea de a lucra împreună cu cineva în scopul realizării unui obiectiv comun.” 
Dacă un copil dobândeşte pe timpul şcolarităţii aceste calităţi, depinde de părinţii şi educatorii lui 

care au o mare responsabilitate în formarea unitară a personalităţii lui. 

626



Organizaţia şcolară trebuie să-şi deschidă porţile pentru ca familia să cunoască şi să participe la 
activităţile ce se desfăşoară în incinta şi în exteriorul şcolii dar organizate de aceasta. Cadrele didactice 
trebuie să iniţieze activităţi care să ofere familiei oportunităţi de a participa alături de copil, de a cunoaşte 
copilul în situaţii diverse, de a se bucura alături şi cu copilul de realizările lui, de a lucra împreună părinte-
copil la diferite proiecte. Voi enumera câteva dintre activităţile care pot contribui la formarea părinţilor: 

• Lecţia  
• Vizita  
• Excursia 
Este o oportunitate pentru părinţi de a cunoaşte propriul copil în alte situaţii decât cele de acasă, de a 

cunoaşte grupul din care face parte copilul, de a se simţi bine alături de propriul copil, de a înţelege mai 
bine caracteristicile vârstei fiului/fiicei, de a relaţiona cu ceilalţi părinţi din grup şi de a găsi puncte comune, 
de a relaţiona cu profesorii care însoţesc copiii. Este o ocazie de a cunoaşte viaţa şcolii. 

• Serbările şcolare  
• Şedinţele cu părinţii de învăţare, instituţia şcolară unde învaţă copilul. Sunt ocazii unde se pot 

proiecta activităţi dorite de părinţi, pentru viitor. 
• Lectoratul cu părinţii, vizita la domiciliul elevului, masa rotundă, discuţiile individuale . 
Fiecare ocazie ar trebui valorificată ca situaţie de învăţare pentru părinte/adult. Aceasta trebuie 

gândită, organizată cu atenţie şi competenţă de către cadrul didactic, cu un scop bine definit astfel încât şi 
rezultatele să fie pe măsura aşteptărilor, în beneficiul copilului şi al şcolii. 

În concluzie, este esențial pentru dezvoltarea viitorului adult,un real parteneriat între școală şi familie, 
nu doar cel scris pe o coală de hârtie. Acest partenerit sa fie bazat pe o relaţie activă, de implicare şi de o 
parte şi de cealaltă. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE 

 ÎN PARTENERIAT CU PĂRINȚII 
 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR FAZEKAS BEÁTA ORSOLYA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 VIIȘOARA, BIHOR 

 

 
Obiectivul cel mai important al colaborării dintre grădiniță și familie în perioada școlarității mici îl 

reprezintă susținerea eforturilor copilului pentru ca acesta să obțină succesul școlar. 
În fiecare an realizez un parteneriat cu părinţii preșcolarilor pe care îi îndrum, parteneriat denumit 

“Doi parteneri-un singur scop –Împreună vom reuși!”. Motivul realizării acestui parteneriat este necesitatea 
menţinerii unităţii de cerinţe în educaţia copilului, necesitatea realizării unei legături reale între grădiniță şi 
familie ca parteneri egali în educaţia copilului. Scopul acestui parteneriat este implicarea şi participarea 
reală a părinţilor în activităţile la grupă şi la cele extracurriculare.Ca obiective majore ale acestui parteneriat 
aş aminti: formarea părinţilor în spiritul ideii de parteneri egali în educaţia copiilor; convingerea părinţilor 
pentru a investi în dezvoltarea personală a copilului şi a grupului în ansamblu; implicarea părintilor în 
atragerea de resurse (financiare sau materiale) necesare unei bune desfăşurări a actului educaţional; creearea 
unui mediu educativ pozitiv, favorabil, adecvat pentru o stimulare continuuă a învătarii spontane a 
copilului; achiziționarea de către părinţi a unor informaţii şi cunoştiinţe pe care să le folosească în educarea 
propriilor copii; implicarea părinţilor în atragerea şi găsirea de resurse materiale şi financiare necesare 
derulării serbării de Crăciun, de sfârşit de an şcolar, organizării de excursii şcolare. 

 Învățământul preșcolar este o treaptă importantă și responsabilă în cadrul sistemului de învățământ. 
El constituie temelia includerii copilului în activitatea asiduă și ordonată dintr-o colectivitate de semeni, 
care este mereu în schimbare și presupune competitivitate. 

Grădinița îl învață pe copil să se situeze printre semeni, să se obișnuiască cu anumite cerințe și realități 
sociale. Dar educația în familie constituie prima școală a copilului, partea cea mai importantă a pregătirii 
lui pentru viața socială și productivă. Familia trebuie să fie prima instituție socială care se preocupă de 
asigurarea condițiilor necesare dezvoltării normale a copilului.  

Grădinița și familia sunt cei doi poli de rezistență ai educației, care contribuie prin mijloace specifice 
la formarea tinerilor. Odată cu intrarea în grădiniță, copilul trăiește în două lumi diferite: una a familiei, 
colorată încă de afectivitatea primei copilării, cealaltă, a grădiniței, încărcată de noi exigențe și de 
promisiunile viitorului, la fel de importante. Dacă aceste medii educaționale se completează și se susțin, ele 
asigură într-o mare măsură bună integrare a copilului în activitatea școlară și, pe plan mai general, în viața 
socială. Obiectivul cel mai important al colaborării dintre grădiniță și familie în perioada școlarității mici îl 
reprezintă susținerea eforturilor copilului pentru ca acesta să dobândească primele instrumente ale muncii 
intelectuale și să obțină succesul școlar. Grupa reprezintă pentru preșcolari al doilea mediu de socializare, 
după familie.  

Aici preșcolarul va trăi și experimenta, va învăța deprinderi sociale necesare pentru viață. 
În activitatea pe care o desfășurăm, am pornit întotdeauna de la „punctele forte”ale preșcolarilor și 

cele ale noastre ca educatoare, cum ar fi: ce știe preșcolarul, ce poate să facă, ce îi este îngăduit să realizeze, 
spre ce are înclinații, de ce abilități didactice dispune. 
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Apoi am avut în vedere”punctele slabe”pe care vrem să le îndreptăm(ce nu știe preșcolarul, ce n-a 
înțeles, ce nu poate să facă, ce nu ne este îngăduit nouă ca educatori să facem). Este necesară o bună 
cunoaștere a preșcolarilor și totodată o bună cunoaștere a forțelor proprii. Folosirea metodelor interactive 
(discuțiile colective, interpretarea de roluri, rezolvarea în grup a unor probleme, efectuarea de experiențe) 
asigură condițiile oportune copiilor să se afirme atât individual, cât și în echipă. 

Am ajutat preșcolarii să treacă peste rețineri, să-și exprime în mod deschis opiniile personale, să 
vorbească despre evenimentele la care participă, despre calitățile și defectele lor. Preșcolarii au dobândit 
nu numai curajul exprimării unor opinii, ci și respectul pentru părerile colegilor, ale părinților, pentru 
adevăr. În felul acesta am pus pe fiecare preșcolar în situația de a-și exercita, în grupă, principalele însușiri 
care-i definesc personalitatea, făcându-i participanți activi, dar și colaboratori, parteneri ai noștri în ducerea 
la bun sfârșit a tuturor activităților. 

Calitatea proceselor de comunicare ce se stabilesc în grupul școlar depinde de potențialul comunicativ 
al fiecăruia dintre membrii lui. Educatorul trebuie să dețină înainte de toate, bune calități de mediator pentru 
a-i facilita procesul stabilirii unor interacțiuni directe, sincere, bazate pe încredere între elevi, dar și între 
sine și fiecare dintre copiii. 

 În domeniul colaborării grădiniță-familie, punctul de plecare este cunoașterea prealabilă a părinților 
de către educator, a familiei, a climatului familial. Activitatea educativă îmbracă și în grădinița noastră o 
multitudine de forme la următoarele nivele: comitetul de părinți, consiliul reprezentativ al părinților, vizitele 
la domiciliu, corespondența cu părinții, consultațiile pedagogice, implicarea părinților în activitățile școlii, 
activitățile nonformale (excursii, cercuri, serbări, aniversări, cursuri), consultații la cererea părinților. 

Numărul mare de contacte grădiniță-familie nu asigură neapărat rezultate fructuoase.  
Întâlnirile colective cu părinții reprezintă cea mai “profitabilă” și democratică formă de colaborare a 

educatorului cu familiile preșcolarilor săi. Pentru educatoare înseamnă un cadru de manifestare și de 
perfecționare a calităților sale manageriale, un moment optim de conștientizare și de mobilizare a părinților 
într-un parteneriat real, prilej de a învăța și el din experiența părinților. Pentru părinți, adunările colective 
reprezintă tot atâtea prilejuri de autoevaluare și de sporire a competențelor educative, de informare 
pedagogică avizată, decide înțelegerea complexității fenomenului instructiv-educativ și a poziției pe care o 
ocupă în acest proces. 

În toate cazurile de întâlniri, contacte, proiecte, raporturi mutuale, au fost implicați, în mod egal, elevii 
ca parteneri de dialog și ca beneficiari ai unor servicii educaționale de calitate necesare dezvoltării 
armonioase a personalității. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliografie: 
*Moisin, Anton-Părinți și copii, Editura didactică și pedagogică, București, 1995; 
*Boroș, Maximilian-Profesorul și elevii, Editura Gutinul, Colecția de pedagogie, Maramureș, 1994 
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IMPORTANTA SERBĂRILOR LA VÂRSTA PREȘCOLARĂ 

 
PROF. INV. PRESC. FERARU DANIELA 

GRADINIȚA NR.6 ALEXANDRIA, JUD. TELEORMAN 
 
În proiectarea scenariului unei serbări trebuie să se ia în calcul, pe lângă conţinuturi, care trebuie să 

fie apropiate experienţei de viaţă a copilului, să răspundă nevoilor sale de cunoaştere, de nou şi de frumos, 
înca două coordonate majore: mişcarea, atmosfera de veselie și destindere pe de o parte, şi atmosfera 
încărcată de emoţii ,ce produce o anumită tensiune interioară fiecărui copil, pe de altă parte.Orice serbare 
şcolară este o sărbătoare, atât pentru copii cât şi pentru educatorii lor şi, nu în ultimul rând, pentru părinţii 
copiilor. Pregătirea unei serbări este un excelent prilej de a pune în valoare imaginaţia şi creativitatea 
fiecăruia – copil sau educatoare. Serbările sunt evenimente deosebite, care încununează activitatea din 
timpul unui trimestru sau al unui an școlar, ca de exemplu sceneta anotimpurilor.  

Prin conținutul și încărcătura emoțională pe care o declanșează, serbările au un rol educativ deosebit. 
Pentru ca o manifestare artistică să-și manifeste scopul, educatoarea trebuie să aibă în vedere următoarele: 
pregătirea artistică la un nivel corespunzător a repertoriului; pregătirea organizatorică (popularizarea 
acțiunii, asigurarea ținutei vestimentare a copiilor, crearea unui decor adecvat). Serbările sunt evenimente 
deosebite, care încununează activitatea din timpul unui trimestru sau al unui an școlar, ca de exemplu 
sceneta anotimpurilor. Prin conținutul și încărcătura emoțională pe care o declanșează, serbările au un rol 
educativ deosebit. Pentru ca o manifestare artistică să-și manifeste scopul, educatoarea trebuie să aibă în 
vedere următoarele: pregătirea artistică la un nivel corespunzător a repertoriului; pregătirea organizatorică 
(popularizarea acțiunii, asigurarea ținutei vestimentare a copiilor, crearea unui decor adecvat). 

Pregătirea unei serbări se realizează în modul cel mai potrivit în felul următor: poeziile, cântecele și 
dansurile populare sunt incluse în planificarea educatoarei și predate în cadrul activităților comune, apoi 
repetate în timpul activităților alese. Un timp munca se desfășoară individual, mai ales pentru testarea 
aptitudinilor și înclinațiilor artistice. Din varietatea serbărilor organizate cele mai frecvente sunt: Serbarea 
Iernii, Sosirea Primăverii, Sfârșit de an școlar, Carnaval etc., și sunt prilejuri în care copiii prezintă 
programe culturale, fiind momente care le vor rămâne adânc întipărite în memoria și viața lor. 

Programul unei serbări trebuie să cuprindă acele poezii, cântece, scenete care au o valoare artistică 
mai mare și care, datorită acestui fapt, declanșează impresii și emoții estetice mai puternice. Montajele 
literar - artistice se pregătesc cu grijă de către educatoare, stabilind genericul unui montaj, căutându-se 
versurile și cântecele adecvate, de autori consacrați. De asemenea. este important ca în selecționarea 
textelor să se țină cont de întinderea acestora, în funcție de posibilitățile particulare și de vârsta copiilor 
participanți la serbare. 

Serbarea de sfârșit de an școlar constituie de fapt o evaluare a aptitudinilor și înclinațiilor artistice 
dobândite și dezvoltate în cursul anului. Serbările din grădiniță ocupă un loc important în activitatea 
instructiv - educativă, ele vizând nu numai depistarea și dezvoltarea aptitudinilor, ci și valorificarea 
potențialului creativ al copiilor. 
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ACTIVITATEA ON LINE CU FAMILIA 

 
PROF. DANIELA PASC 

 ȘCOALA GIMNAZIALA ,,AVRAM IANCU ,,TURDA 
PROF. FERTEA ELLA 

ȘCOALA GIMNAZIALA ,,GHEORGHE ȘINCAI ,,FLOREȘTI 
 
„Unele lucruri probabil se schimbă, dar noi începem şi sfârşim cu familia.”Anthony Brandt 
Într-o şcoală prietenoasă, părinţii acţionează ca voluntari . 
 Părinţii voluntari pot avea sarcini, cum ar fi: coordonatori ai unor evenimente speciale; reparaţii şi 

îmbunătăţiri; munca în bibliotecă, participanţi la proiecte speciale artistice şi ştiinţifice care necesită ajutor 
suplimentar din partea adulţilor, organizatori ai zilelor de naştere şi a altor sărbători, colectori de fonduri- 
aceşti părinţi îşi oferă talentele şi cunoştinţele pentru a colecta fonduri în sprijinul financiar al şcolii, cum 
ar fi program de gospodărire (pictură pe sticlă) într-un proiect special. Acest fel de activităţi întăresc relaţiile 
comunitare de încredere şi bunăvoinţă reciprocă. Fiecare activitate este importantă pentru că arată 
posibilitatea că fiecare se poate implica în transformarea şcolii într-o comunitate adevărată. 

În concluzie, toţi părinţii trebuie încurajaţi să profite de numeroasele oportunităţi pe care le au pentru 
a deveni parte din viaţa şcolii şi de a extinde sensul de comunitate în familiile lor.Noi, pedagogii trebuie să 
găsim mijloace de a comunica şi evidenţia experienţele evolutive ale copiilor la şcoală, trebuie să pregătim 
un flux constant de informaţii de calitate îndreptate spre părinţi, astfel încât să-i determinăm să-şi 
reexamineze atitudinile faţă de rolul de părinte şi opiniile despre experienţele prin care trec copiii şi să 
abordeze mult mai preocupaţi întreaga experienţă şcolară. 

 Există o multitudine de forme de colaborare a educatorilor cu familia. Dintre acestea amintim: 
întâlniri programate de diriginţi / învăţători (cu toţi părinţii clasei, cu un grup de părinţi, numai cu părinţii 
unui copil); întâlniri întâmplătoare (în pauze, la terminarea orelor, pe stradă etc.); convorbiri telefonice; 
corespondenţă; vizite la domiciliu, activităţi non-formale (excursii, acţiuni sportive, cercuri, concursuri, 
serbări, aniversări, momente festive etc.); consultaţii la cererea părinţilor . 

 Adunările cu părinţii au mare importanţă deoarece educatorul informează despre succesul şi 
comportamentul copiilor şi rezolvă în comun anumite probleme de natură materială, familială sau 
organizatorică când prezenţa tuturor este necesară.  

Tot cu această ocazie educatorul poate organiza şi o conferinţă pe marginea unei teme pedagogice 
sau psihologice. 

 Spre deosebire de alte forme de colaborare cu familia (vizite, consultaţii), adunările, prin prezenţa 
simultană în şcoală a unui număr mai mare de părinţi, dau posibilitatea schimbului de experienţă, a 
confruntării opiniilor şi căutării unor soluţii viabile pentru practica muncii educative a părinţilor.  

Ele se axează pe o tematică precisă, corespunzătoare problemelor educative ale clasei sau ale şcolii. 
Prin contactul dintre familiile elevilor dintr-o clasă se determină unificarea atitudinilor şi a acţiunilor 
educative ale părinţilor, înfiriparea unor relaţii de colaborare între aceştia şi exercitarea unei corecte 
influenţe educative benefice. Cu toate că aceste argumente demonstrează puternica valoare a adunărilor 
părinţiilor, în practica şcolii în care îmi desfăşor activitatea, apar uneori aspecte deficitare în organizarea şi 
desfăşurarea lor, făcând astfel să scadă efectele bune care ar putea decurge pentru activitatea şcolii şi a 
familiei. 

Un exemplu de buna practica a fost activitatea online desfăsurata la marcarea Zilei Naționale a 
României cand copii și părinții s-au desfășurat acasa si ne-am intâlnit toți on line. 
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IMPORTANȚA ACTIVITAȚILOR EDUCATIVE REALIZATE IN 

PARTENERIAT CU PARINȚII 
 

FILIP DIANA, ȘCOALA GIMNAZIALA ,, IOSIF MOLDOVAN” ARAD 
 
 Activitățile educative, realizate în colabotare cu părinții reprezintă o condiție esențială pentru 

asigurarea reușitei școlare. Fără spirijinul activ al părinților obiectivele educaționale nu pot fi în totalitate 
îndeplinite.  

 Familia exercită o influență deosebit de profundă asupra copiilor. O mare parte despre cunoştinţele 
despre natură, societate, deprinderile igienice, obişnuinţele de comportament, elevul le datorează educaţiei 
primite în familie. Rolul familiei este foarte important în dezvoltarea copilului din punct de vedere fizic, 
intelectual, moral estetic, ş.a.. Ca prim factor educativ, familia oferă copilului aproximativ 90% din 
cunoştinţele uzuale (despre plante, animale, ocupaţiile oamenilor, obiectelor casnice), familia este cea care 
ar trebuie să dezvolte spiritul de observaţie, memoria şi gândirea copiilor. Copilul obţine rezultatele şcolare 
în funcţie de modul în care părinţii se implică în procesul de învăţare. Părinţii trebuie să asigure copilului 
cele necesare studiului, trebuie să-şi ajute copilul la învăţătură. Acest ajutor trebuie însă limitat la o 
îndrumare sau sprijin, nefiind indicat să se efectueze tema copilului. Cu timpul părinţii se vor limita la 
controlarea temei de acasă şi a carnetului de note. Deci, atitudinea părinţilor trebuie să fie una de mijloc: să 
nu-l ajute prea mult pe copil, dar nici să ajungă să nu se intereseze deloc de rezultatele acestuia. 

Atât părinţii cât şi cadrele didactice beneficiază de avantajele unei astfel de colaborări. Avantajele 
sunt numeroase, începând cu o mai bună cunoaştere reciprocă şi depăşirea stereotipurilor, şi continuând cu 
identificarea unor interese comune în beneficiul copiilor. În sfârşit, colaborarea este benefică şi pentru 
şcoală, părinţii aducând deseori resurse suplimentare ce pot susţine rolul educativ al şcolii dar oferă şi un 
cadru pentru o continuă reevaluare. 

Educaţia, sub toate formele ei, e chemată să găsească soluţii prin care copilul să se adapteze rapid şi 
eficient la societatea în care trăieşte. Oricât s-ar strădui, şcoala nu poate înlocui restul instituţiilor care au 
misiunea de formare a cetăţenilor conştienţi, cu o conduită civilizată. Educaţia şcolarilor în şcoală nu are 
sorţi de izbândă fără o colaborare strânsă cu alţi factori activi implicaţi în procesul instructiv-educativ. Între 
aceştia, familia, considerată dintotdeauna celula de bază a societăţii şi "un soi de personalitate colectivă" 
de a cărei armonie generală depinde dezvoltarea personalităţii copilului, are un rol foarte important în 
ajutorul pe care trebuie să îl dea şcolii. Oricine lucrează în învăţământ observă cum familia nu mai poate 
realiza astfel de temelie şubredă, şcoala nu poate construi certitudini. Formarea ca cetăţean se află sub 
influenţa societăţii şi în special a familiei. 

Colaborarea cu familia trebuie să se concretizeze într-un program comun de activităţi ale şcolii cu 
aceasta (lectorate cu părinţii, şedinţe, consultaţii, vizite la domiciliul elevului, serbări şcolare). Părinţii 
trebuie să vadă în noi un prieten, un colaborator, un om adevărat care-i poate ajuta prin atitudinea 
nepărtinitoare pe care trebuie să o afişăm. Aşadar e o sarcină a şcolii să identifice situaţiile problemă din 
familiile copiilor, să dirijeze pe cât este posibil strategiile educative în favoarea elevului şi să conştientizeze 
că relaţia de colaborare şcoala-familie este determinantă în educarea copiilor. Educaţia în familie devine 
astfel un proces de pregătire pentru viaţă, prin întâmpinarea şi rezolvarea problemelor de viaţă. 

În concluzie, trebuie spus că cei doi factori educativi, familia şi şcoala, trebuie să aibă acelaşi scop – 
formarea personalităţii umane integrale şi armonioase. 

  
BIBLIOGRAFIE: 
1. Albulеsсu, I. (2008), Pragmatiсa prеdării. Aсtivitatеa profеsorului întrе rutinã şi сrеativitatе, 

Pitеşti: Еditura Paralеla 45 
2. Coaşan, A., & Vasilеsсu, A. (1988), Adaptarеa şсolară. Buсurеşti: Editura Știinţifiсă şi 

Enсiсlopеdiсă, 34-45. 
3. Golu, P. (1985), Învăţarе şi dеzvoltarе. Editura Ştiinţifiсă şi Enсiсlopеdiсă. 
4. Romiță B. Iucu (2006), Managementul clasei de elevi, Iași: Ed. Polirom 
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MAGIA SARBATORILOR DE IARNA 

 
PROF. INV. PRIMAR FLOREA ALINA NICOLITA 

LICEUL TEHNOLOGIC “PETRACHE POENARU”, BALCESTI, JUD. 
VALCEA 

 
 Atmosfera de Crăciun ne aduce bucurie şi ne aminteşte cu precădere de anii copilăriei, de emoţia 

aşteptării împodobirii bradului, de clipa la care visăm să-l întâlnim pe Moş Crăciun. 
 Dincolo de faptul că este una dintre cele mai importante sărbători creştine, Crăciunul e aşteptat cu 

mare entuziasm de toată lumea, indiferent de vârstă, uneori chiar şi de religie. Sigur te gândeşti cu drag la 
cadourile lui Moş Crăciun, la colinde, la mirosul de brad şi la vâscul din pragul uşii. Şi, cu siguranţă, 
experienţele personale au încărcat astfel de clipe magice cu semnificaţii proprii. Dar mai mult decât atât, 
tradiţiile legate de Crăciun aduc simboluri naturale vechi de sute de ani. 

Bradul de Crăciun 
 Bradul deţine rolul principal în perioada Crăciunului. Împodobitul acestuia este cel mai îndrăgit 

obicei de sărbători, datorită simbolurilor care i se asociază: iubire (pentru că este împodobit de întreaga 
familie), bucurie şi fericire (pentru că sub el sunt puse cadourile), magie (se spune că Moş Crăciun nu vine 
în casele unde nu e brad), viaţă, trăinicie şi sănătate (pentru că este mereu verde, chiar şi când afară e 
zăpadă). Practic, bradul a devenit centrul sărbătorilor de iarnă! 

 Şosete tricotate, crenguţe de brad şi de vâsc, globuleţe, fundiţe, ghirlande colorate, oameni de zăpadă, 
steluţe şi fulgi, toate te vor ajuta să intri în atmosfera de sărbă 

Steluţa 
 Obiceiul ciorapilor de Crăciun provine dintr-o legendă despre un nobil care şi-a risipit necugetat 

averea, lăsându-şi fetele fără zestre. Sfântul Nicolae a auzit despre această situaţie şi a venit pe ascuns la 
locuinţa fetelor. El a aruncat trei pungi cu monede de aur prin hornul casei, care au căzut în ciorapii fetelor, 
atârnaţi la uscat lângă şemineu. 

 În secolul al XVIII-lea, copiii din Olanda îşi lăsau saboţii lângă vatră, sperând că Sinterclass (Moş 
Crăciun) le va aduce daruri. Mai târziu, pantofiorii de lemn s-au transformat în şoseţele, iar Sinterclass a 
devenit, pentru englezi, Santa Claus. Astăzi, multă lume încă foloseşte ciorăpelul de Crăciun, în care pune 
mici daruri pentru copii şi cei dragi. 

Vâscul 
 Se crede că vâscul a fost utilizat dintotdeauna pentru a sărbători sosirea iernii. Această plantă veşnic 

verde era folosită pentru decorarea locuinţei, se credea că posedă puteri tămăduitoare speciale, vindecând 
orice, de la infertilitatea femeilor până la otrăviri. Scandinavii vedeau vâscul ca pe o plantă a păcii şi a 
armoniei, asociindu-l cu Frigga, zeiţa dragostei. Obiceiul sărutului sub vâsc provine din credinţa că acest 
gest sub un lăstar al plantei aduce armonie şi înţelegere şi face ca să crească iubirea în cuplu. 

Lumânările 
 Aprinderea lumânărilor în perioada Crăciunului este o tradiţie veche ce reprezintă naşterea lui Iisus 

şi reînnoirea vieţii, puritate, speranţă, găsirea drumului bun în viaţă. Se crede că Martin Luther, reformatorul 
protestant, a fost primul care a aprins lumânările din bradul de Crăciun. Venind acasă într-o seară de 
decembrie întunecată, în apropierea Crăciunului, acesta a fost uimit de frumuseţea luminilor care străluceau 
printre ramurile unui brăduţ din faţa casei sale. Luther a împodobit apoi bradul de Crăciun din casa sa cu 
lumânări. 

Colindele 
 Colindele sunt o parte importantă a spiritului Crăciunului. Grupuri de copii, fete şi băieţi, merg din 

casă în casă să colinde, toată ziua de Ajun. Se spune că e bine să primeşti colindători, pentru că urarea lor 
aduce noroc, iar dacă nu primeşti colindul vei fi urmărit de ghinion. După ce colindătorii termină de cântat, 
gazda îi invită în casă şi le oferă mere, nuci, dulciuri şi colaci. Nucul simbolizează belşugul şi longevitatea, 
iar merele semnifică bunăstare şi bogăţie.
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ȘCOALA DE AZI, ȘCOALA ONLINE, PROFESOR -ELEV- PĂRINTE 

 
ȘC.GIMNAZIALA”PROF.LUCIAN PAVEL”,OLTENIȚA,JUD.CALARAȘI 

PROF. INV. PRIMAR, FLOREA MIHAELA 
  
 Din fericire viața oamenilor continuă chiar și în contextul răspândirii noului coronavirus (SARS-

COV2) în întreaga lume, și cea mai bună soluție de a izbândi este cea de a lupta în continuare pentru ceea 
ce este bine și în ceea ce crezi.  

 Această pandemie a schimbat și a dereglat ordinea lucrurilor din viața noastră a tuturor și a 
transformat școala față în față,în scoala online, unde contactul direct elev-cadru didactic și elev-elev a fost 
înlocuit cu cel realizat prin intermediul dispozitivelor digitale,al platformelor educaționale,al internetului, 
dar a creat ;i oportunitatea părinților de a se implica și mai mult în activitățile școlare ale propriilor copii 

Mai mult ca niciodată,în această perioadă critică,legătura dintre învățător,elev și părinte a devenit 
foarte strânsă. 

Părinții ,în marea majoritate a lor,au depus eforturi mari în a-i sprijini pe copii în participarea lor la 
activitățile educative desfășurate on line, s-au implicat în realizarea sarcinilor,aflarea și transmiterea către 
elevi a informațiilor referitoare la temele propuse și în special, postarea lor pe platforma GoogleClassroom.  

Un moment dificil ,atât pentru părinți,cât și pentru cadrele didactice, a fost și acela de a îi îndruma în 
instalarea pe telefon,tabletă sau laptop a aplicațiilor necesare, realizarea unei adrese de gmail,conectarea la 
platforme sau schimbarea conturilor. 

Unii dintre părinți au văzut și au înțeles abia acum cât efort depun micuții lor pentru a învăța să scrie 
și să citească și cât efort,câtă răbdare și câtă consecvență depune învățătorul pentru a reuși performanța de 
a învăța să citească și să scrie nu pe unul,ci pe 20-25 ,uneori chiar mai mulți elevi și nu fiind lângă ei, la 
școală, ci din fața unui calculator, a unui laptop, tablete sau telefon conectat la internetul care, de multe ori, 
nu funcționează bine. 

Nu de puține ori am fost pusă în situația de a vorbi în fața unei imagini blocate pe desktop-ul 
laptopului sau simbolizând doar inițiala numelor copiilor.auzind doar glasul lor.  

Și ce glas minunat și reconfortant ,plin de energie și lipsit ,parcă de orice grijă ! 
Și cât de mulțumit ești atunci când constați că te-ai făcut înțeleasă, că elevul reușește ,îndrumat de 

tine, de la distanță, să îndeplinească sarcina propusă. 
 La polul opus sunt momentele în care afli că elevul nu vede imaginea /planșa pe care i-o arăți, nu 

vede cum se scrie litera de mână pe care i-o arăți la tabla improvizată acasă.  
Atunci, încărcându-te cu multă răbdare și încercând să fii cât mai clară în exprimare, le explici 

semnele grafice ce alcătuiesc litera de mână.  
Și se întâmplă, ca la un moment dat, să auzi glasul dezamăgit al unui copil care spune că lui nu i-a” 

ieșit” litera ca modelul scris în caiet deși el s-a străduit,a făcut așa cum  
 i-am spus eu. Acum este momentul în care părintele ,ca o prelungire a mâinii învățătorului,ghidat de 

recomandările acestuia, ia mâna copilului și scrie în același timp cu el, litera buclucașă. 
Dar vai,parcă tot nu a ieșit ca în model !  
Ajutat de experiența lui de ani și ani, învățătorul îi încurajează pe amândoi, le spune că ceea ce ”iese” 

frumos și durează nu se obține cu ușurință .ci cu mult efort și străduință. 
Și le spune să mai încerce o dată, să facă echipă bună amândoi, să-și coordoneze mișcările și să scrie 

litera. Și dacă tot nu le iese, părintele să scrie cu creionul o literă pe caiet,iar copilul ,cu stiloul, să scrie 
peste creion.  

Și dacă tot nu iese litera pe placul nostru, încercăm și mai târziu! 
Și așa ne dăm cu toții seama cum ridicăm noi, cărămidă cu cărămidă temelia învățării citit-scrisului! 
 Și cu cât echipa elev-părinte –profesor este mai sudată,cu atât rezultatele sunt mai bune! 
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IMPORTANTA ACTIVITATILOR EDUCATIVE 

 IN PARTENERIAT CU PARINTII 
 

PROF. INV.PRESC. APAN FLORICA,  
G.P.P. NR. 53, ORADEA, BIHOR 

 
“Copiii invata mai bine atunci cand sunt intr-un climat socio-afectiv sigur, cand relationeaza placut 

cu parintii, cu educatorii si cu ceilalti din jurul lor.” (John Bennet, UNESCO,2004) 
 
Educatia este un proces complex, multinivelar, iar realizarea cu succes a acesteia depinde de o 

multitudine de factori (organizationali, materiali, spirituali, bine constientizati sau mai slab constientizati). 
Educatia prescolara este un segment esential din cadrul unui proces educational mai larg, ce se 

schimba in permanenta si presupune astfel regandiri si reorganizari succesive. Analizata la nivel global, 
aceasta prezinta cateva aspecte definitorii: se realizeaza pe mai multe planuri (instructiv, educativ), este 
multidimensionala deoarece vizeaza dezvoltarea intregii personalitati umane (capacitate de invatare, 
comportamente in societate, valorizarea frumosului, mentinerea starii de sanatate, capacitatea de a actiona 
asupra obiectelor) si se adapteaza schimbarilor care se produc o data cu trecerea copilului de la o etapa de 
varsta la alta. 

Unul dintre principiile “Curriculumului pentru educatia timpurie” este acela al realizarii unui 
parteneriat cu familia, absolut necesar pentru a da continuitate si coerenta procesului educativ, parteneriat 
in care familia nu este doar un receptor al informatiilor transmise de catre educatoare, ci este un partener 
activ care participa la activitatile sau actiunile ce se desfasoara in gradinita. 

Parteneriatul gradinita-familie este un subiect reliefat in diferite documente de politica educationala, 
atat la nivel national cat si international.  

Termenul de parteneriat nu prezinta o definitie unanim acceptata in literatura de specialitate; una 
dintre definitii evidentiaza parteneriatul ca o intelegere intre doua sau mai multe persoane sau grupuri, a 
caror actiuni vizeaza atingerea unor scopuri comune. Membrii parteneriatului coopereaza pentru a atinge 
acelasi obiectiv, iar pentru a fi eficient acesta trebuie sa fie in beneficiul fiecareia dintre parti, drept urmare, 
scopul parteneriatului educational este acela de a oferi cea mai buna educatie posibila tuturor copiilor. Un 
parteneriat eficient intre parinti si profesori faciliteaza o invatare durabila, temeinica. Relatiile din cadrul 
acestuia se bazeaza pe o comunicare deschisa, respect reciproc si cautarea de solutii comune. 

Bazele parteneriatului educational se realizeaza in perioada educatiei timpurii, cand se pune accent 
pe socializarea copiilor, pe dobandirea unei anumite autonomii si pregatirea pentru scoala si nu pe instructia 
acestora. Importanta relatiilor de sustinere dintre parinti si copii este subliniata in teoria atasamentului, iar 
implicarea continua a parintilor in educatia copiilor pe masura ce acestia cresc, reprezinta un factor esential 
in dezvoltarea pozitiva a acestora. 

Activitatea educativa desfasurata in gradinita nu poate fi separata de influenta educativa pe care o 
exercita familia. La intrarea copilului in gradinita, parintii sunt cei care detin toate informatiile cu privire 
la copil, intre parinti si educatori trebuie sa existe astfel, o buna comunicare si colaborare, cu scopul 
asigurarii celor mai bune conditii de crestere si dezvoltare a acestuia.  

Parintii au si obligatia, nu numai dreptul, de a participa la activitatile desfasurate de copii in institutia 
de invatamant, cadrul didactic fiind acela care are sarcina de a construi si consolida relatia cu parintii in 
beneficiul copilului. Educatoarea, va gandi si va desfasura o serie de activitati cu rolul de a consilia parintii 
cu privire la o serie de aspecte sensibile ale cresterii copilului si comunicarea cu acesta, astfel ea va organiza 
intalniri care se vor desfasura in jurul unor teme generice, de interes pentru ambele parti (de exemplu: 
probleme de adaptare ale copiilor in gradinita si eventuale solutii; de ce este bine sa le citim copiilor si 
altele.) 

Parintii pot fi implicati in cadrul gradinitei, in activitati extracuriculare (excursii, plimbari, serbari), 
cat si in activitatile curriculare, ca simplu observator sau se poate implica in activitate: citeste copiilor o 
poveste, ii invata un cantec sau un dans. Astfel, acest aspect prezinta beneficii, atat pentru copil cat si pentru 
parinte. Copilul se simte mai in siguranta sa exploreze, avand alaturi de el figura familiara a unui membru 
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al familiei, iar parintele afla cum se manifesta copilul in grupul de la gradinita, progresele acestuia si cum 
l-ar putea sprijini acasa, cat si modul in care se desfasoara intreaga zi: tipul de activitate, metode folosite 
de cadrul didactic, materiale utilizate. De asemenea, educatoarea poate organiza ateliere de lucru cu parintii, 
ce presupun implicarea activa si directa a acestora, cu scopul de a forma si dezvolta competente parentale, 
alaturi de parinti putand participa si copii.  

O alta forma prin care parintii se pot implica in activitatea din cadrul gradinitei, este cea sub forma 
de voluntariat. Parintii vin astfel in sprijinul gradinitei prin asigurarea conditiilor optime de desfasurare a 
activitatilor educative prin actiuni de supraveghere a copiilor afara la terenul de joaca, actiuni de reparare 
si imbunatatire a bazei materiale (zugravirea unor spatii, vopsirea jucariilor din curtea gradinitei, 
amenajarea spatiului de joaca). 

In concluzie, activitatile deschise, comune, vor servi parintilor drept prilejuri de a cunoaste activitatea 
cadrelor didactice cu copiii, le vor putea observa acestora din urma comportamentul intr-un alt mediu decat 
cel familial, cadrele didactice avand ocazia de a oferi modele de comunicare si interactiune si totodata, de 
a obtine informatii valoroase despre universul de acasa al fiecarui copil. Astfel, o colaborare armonioasa 
intre parinti si cadrul didactic, va contribui in mod definitoriu asupra formarii si dezvoltarii optime si 
plenare a personalitatii copilului.  
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SARBATOAREA CRACIUNULUI LA ȘCOALA 

 
PROF. FOIAGU MARIA 

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 8 REȘIȚA 
  
 Magia sărbătorilor ne cuprinde pe toţi de Crăciun, dar mai ales pe copii. Ei trăiesc cu adevărat magia, 

căci ei cred cu adevărat în existenţa lui Moş Crăciun căruia îi trimit scrisori şi pe care îl aşteaptă cu 
nerăbdare să le împlinească toate visele copilăriei.  

 Noi, dascălii, avem misiunea de a-i învăţa pe copiii noştri să fie mai buni, să-şi iubească semenii şi 
să-i ajute atât cât le stă în putinţă. În acelaşi timp, prin activităţile desfăşurate le cultivăm talentul muzical 
şi artistic, gustul pentru frumos, le dezvoltăm sensibilitatea şi capacitatea de receptare a valorilor autentic 
umane, îi învăţăm săpreţuiască binele. Punctul de pornire îl reprezintă o activitate de voluntariat desfășurată 
în școală : ”Târgul faptelor bune!”. Sumele de bani se donează pentru cazuri sociale din școala noastră. 

Scop:  
• Dezvoltarea creativităţii la elevi prin realizarea unor ornamente şi felicitări de Crăciun; 
• Dezvoltarea spiritului civic la elevi prin realizarea unei expoziţii cu vânzarea ornamentelor şi 

felicitărilor de Crăciun realizate.  
• Îmbunătățirea relațiilor dintre elevi si profesori. 
Obiective:  
• Să realizeze ornamentele şi felicitările de Crăciun din materiale şi tehnici la alegere pe temă liberă, 

să dea frâu liber imaginaţiei şi curiozităţii; 
• Să realizeze o expoziţie cu vânzare, iar cu banii obţinuţi să ajute familii sărace; 
• Stimularea interesului pentru tradiții și obiceiuri naționale; 
• Implicarea elevilor activ în acțiuni de voluntariat, sub deviza: Nu sta nepăsător! 
Exemple de activități desfășurate cu ocazia Sărbătorilor de iarnă: 
• Atelier de creație : ”Mâini dibace!”, confecționarea de ornamente; 
• Miniconcerte susținute de corul școlii, într-un program de colinde; 
• Programe artistice : dansuri, scenete, recitări de poezii; 
• Târg cu vânzare, expoziție de lucrări realizate de copii. 
 Activitățiile desfășurate cu ocazia Sărbătorilor de iarnă sunt momente speciale atât pentru copil cat 

și pentru părinți ,așteptate cu mult entuziasm. Copiii fac tot felul de activități plastice împreună cu părinții. 
Se organizează ateliere, iar părinții și copiii, îndrumați de dascăli, meșteresc felicitări de Crăciun, șiraguri 
de mărgele, și tot felul de alte obiecte drăguțe pe care mai apoi le donează copiilor din centrele de plasament 
sau le vând la expoziții din școală. 

 Părinții se pot organiza și aduce gustări sănătoase pentru toată lume, tot felul de băuturi de sezon 
pentru cei mici și împodobesc clasa în ton cu sărbătoarea. Tot părinții împreună cu cadrul didactic de la 
clasă se pot ocupa cu alegerea căminului de bătrâni sau centrului de plasament la care vor merge să 
dăruiască cadouri și să cânte colinde. 

 Serbarea de Crăciun consider că este despre copil, nu despre costume, nu despre poezii, nu despre 
cadouri, și în nici un caz despre educatoare și părinți. Oricum ar fi ea organizată, serbarea trebuie să aibă în 
vedere copilul. Să îl învețe ceva nou, să îl distreze, să îi arate că este în siguranță, să îi arate că părinții și 
educatorii sunt în aceeași echipă. 

 
 
 
 
 
Bibliografie:  
*Moisin, Anton-Părinți și copii, Editura didactică și pedagogică, București, 1995;  
*Boroș, Maximilian-Profesorul și elevii, Editura Gutinul, Colecția de pedagogie, Maramureș, 1994 
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ȘCOALA IN SARBATOARE… 

 
AUTOR: PROF. FRINCU-PREDICA IOANA MARILENA 

ȘCOALA GIMNAZIALA “MIRCEA CEL BATRAN” GIURGIU ȘI  
ȘCOALA GIMNAZIALA ACADEMICIAN “MARIN VOICULESCU” 

GIURGIU 
 
Nivel: învățământ gimnazial 
Disciplina: Istorie 
 
“Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi 

mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci, să-i învăţăm să se adapteze.” (Maria 
Montessori –”Descoperirea copilului”) 

 
Activitățile și sărbătorile de iarnă ale anului 2020 au fost marcate în mod diferit anul acesta datorită 

desfășurării cursurilor în mediul on-line. 
În acest mediu am ales să desfășor inclusiv unele activități educative pentru marcarea principalelor 

evenimente istorice precum 1 decembrie-Ziua Națională a României, 8 decembrie- Ziua Constituției dar și 
sărbătorilor de iarnă.  

Mediul digital a oferit posibilitatea de a participa inclusiv părinții la activitatea educativă dar și de a 
folosi o gamă largă de materiale pe care internetul ni le pune la dispoziție.  

În rândurile de mai jos vreau să vă descriu o activitate desfășurată alături de elevii unei clase de a VI-
a cu ocazia Zilei Naționale a României. În activitate au fost implicați și părinții care ne-au ajutat să realizăm 
un scurt film cu desenele și colajele realizate de elevi.  

Activitatea a debutat cu intonarea imnului national al României, acompaniamentul a fost din partea 
unui părinte care știe să cânte la pian. Momentul a fost contimuat prin prezentarea unui scurt material 
informative despre punctele importante ale Unirii apoi elevii clasei au prezentat un scurt program artistic 
care cuprindea cântece și poezii patriotice. O parte din poezii au fost scrise chiar de ei. La finalul activității 
am putut viziona împreună desenele realizate de membrii clasei a VI-a. În încheiere am avut toți parte de o 
surpriză din partea unui bunic care ne-a relatat povestea părințor lui prezenți la semnarea actului unirii de 
la Alba Iulia. Din aceste povești relatate, transmise din generație în generație, prin viu grai, au putut să își 
completeze informațiile pe care le aveau și să conștientizeze mai bine momentul unirii. 

Elevii trebuie să fie îndrumaţi în realizarea și participarea la astfel de activități pentru a dobândi o 
gândire independentă, nedeterminată de grup, toleranţă faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi lucruri 
noi, posibilitatea de a critica constructiv, de a participa activ, etc. Înainte de toate, este însă important ca 
profesorul însăşi să fie creativ. Elevii sunt atraşi de activităţileeducative, artistice, reacreative, care ajută la 
dezvoltarea creativităţii, gândirii critice şi stimulează implicarea în actul decizional privind respectarea 
educaţia pentru păstrarea valorilor istorice, sociale, culturale, etc. Nu trebuie să uităm și participarea 
părinților la astef de activități, participare care acordă un plus de valoare și formare.  
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IMPORTANȚA PARTENERIATULUI ȘCOALĂ-FAMILIE 
 

PROF. RALUCA GABOR,  
ȘC. GIMN. „DIMITRIE STURDZA”, TECUCI 

 
Relaţia familie – şcoală este un subiect des abordat în literatura de specialitate şi supus atenţiei întregii 

societăţi, mai ales pe fondul schimbărilor sociale din ultimii ani. Integrarea în Uniunea Europeană a atras 
după sine o serie de schimbări, inclusiv în domeniul învăţământului. Una dintre aceste schimbări se referă 
la relaţia familie - şcoală. Dacă până nu de mult acest parteneriat a fost dezvoltat unilateral, fiind de multe 
ori considerat „responsabilitatea şcolii”, acest lucru începe să se schimbe. O educaţie de calitate se 
realizează atunci când la procesul de formare a elevilor participă în mod armonios toţi factorii educaţionali. 
Relaţia de colaborare cu familia este una dintre condiţiile esenţiale care asigură succesul şcolar. 

 Atunci când părinţii, elevii şi ceilalţi membri ai comunităţii se consideră unii pe alţii parteneri în 
educaţie, se creează în jurul elevilor o comunitate de suport care începe să funcţioneze.(Agabrian,2006) 

 Cercetările arată faptul că dacă există mai multe oportunităţi ca oamenii să se implice, succesul 
participării va fi mai mare.( Claff, 2007) 

Implicarea informală poate însemna: 
- părintele vine la şcoală să discute despre progresul copilului său; 
- părintele participă la o activitate organizată de şcoală, cum ar fi o serbare; 
- părintele acţionează ca voluntar la clasă; 
- părintele participă ca voluntar la organizarea unui eveniment din viaţa şcolii; 
 Implicarea formală înseamnă: 
- părintele participă la activităţile unui grup de lucru din şcoală sau ale unui comitet, la nivelul căruia 

se iau decizii care privesc şcoala; 
- părintele este membru al Consiliului Părinţilor sau al Consiliului de Administraţie; 
- părintele participă la un proiect sau este membru al unui grup de lucru din şcoală; 
 Cele mai eficiente şi mai la îndemână modalităţi de concretizare a colaborării cu familia s-au dovedit 

a fi următoarele: 
- şedinţele cu părinţii oferă ocazia de a interacţiona, de a discuta şi a se pune de acord asupra 

programului, asupra progreselor copiilor, de a iniţia schimbări în derularea unor programe; 
- lectoratele pe teme propuse de cadrele didactice sau sugerate de părinţi, cu scopul unei mai bune 

informări asupra problemelor ce vizează evoluţia cognitivă şi emoţională a copiilor; 
- consultaţiile individuale oferă posibilitatea informării personale asupra unor probleme 

comportamentale ale copilului, a analizei cauzelor ce au generat aceste manifestări, a iniţierii unor măsuri 
educative a căror eficienţă este dată de consecvenţa aplicării acestora; 

- vizite, plimbări, excursii, drumeţii: părinţii se implică în organizarea acestor activităţi, participă la 
sponsorizarea acestora, după caz, se implică pentru siguranţa copiilor şi trăiesc, alături de ei, emoţii 
pozitive; 

- sărbătorirea zilelor de naştere ale copiilor este un bun prilej de exersare a unor deprinderi de 
comportare civilizată, dar şi de a genera puternice trăiri emoţionale legate de prezenţa invitaţilor 
sărbătoritului la manifestările specifice evenimentului; 

- serbările dedicate unor evenimente cu semnificaţie afectivă pentru copii reprezintă o modalitate 
eficientă prin intermediul căreia părinţii pot să împărtăşească cu copiii lor emoţiile unei manifestări cu 
puternică încărcătură afectivă. 

 Pe viitor ar fi necesară o reglementare a cadrului normativ şi obligarea managerilor instituţiilor de 
învăţământ să-şi elaboreze strategii şi planuri operaţionale de acţiuni în acest domeniu. În cadrul acestora 
ar trebui diversificate formele de implicare şi antrenare a părinţilor în diverse activităţi: 

- organizarea de sesiuni care ar ajuta părinţii să-şi asiste copiii la teme; 
- oferirea de materiale care ar ajuta părinţii să-i asiste pe copii şi să-i monitorizeze la efectuarea 

temelor; 
- oferirea de informaţii despre crearea acasă a unui mediu propice învăţării; 
- oferirea consilierii pentru părinţii elevilor cu probleme; 
- organizarea grupurilor de suport pentru cei cu probleme de comportament; 
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 Este important ca sprijinul acordat părinţilor să fie individualizat, modalitatea de ajutorare fiind 
selectată în funcţie de probleme cu care se confruntă copilul sau familia. Atât părinţii cât şi cadrele didactice 
beneficiază de avantajele unei astfel de colaborări. Binefacerile sunt numeroase, începând cu o mai bună 
cunoaştere reciprocă şi depăşirea stereotipurilor şi continuând cu identificarea unor interese comune în 
beneficiul copiilor. În sfârşit, colaborarea este benefică şi pentru şcoală, părinţii aducând deseori resurse 
suplimentare ce pot susţine rolul educativ al şcolii, dar oferă şi un cadru pentru o continuă reevaluare. De 
pe urma parteneriatelor familie – şcoală au de câştigat atât părinţii, cât şi cadrele didactice, dar mai ales 
copiii.(Joiţa, 2003) 

a. avantajele copiilor: 
- copiii simt dragostea şi apropierea părinţilor nu numai prin atenţia şi bunăvoinţa care li se oferă 

acasă, ci şi prin interesul pe care aceştia îl au faţă de activităţile desfăşurate la şcoală; 
- copiii sunt mai siguri pe ei, sentimentul de siguranţă fiindu-le absolut necesar pentru dobândirea 

echilibrului interior şi dezvoltarea armonioasă a personalităţii; 
- copiii trăiesc mândria de a-şi vedea părinţii alături în momente importante pentru ei; 
b. avantajele familiei: 
- părinţii au şansa de a deveni participanţi la educaţie prin implicarea afectivă şi efectivă, prin emoţiile 

trăite alături de copiii lor; 
- părinţii au prilejul de a sta foarte aproape de copii, de a-i înţelege mai bine, au posibilitatea să-i 

observe, să vadă cum se comportă aceştia în colectiv; 
- părinţii se cunosc mai bine între ei şi pot colabora mai uşor atunci când sunt solicitaţi sau se iveşte 

o problemă; 
c. avantajele şcolii: 
- apropiindu-ne de părinţi, colaborând cu ei, putem cunoaşte relaţiile părinte-copil; 
- cunoscând situaţia şi posibilităţile financiare ale şcolii, părinţii pot contribui financiar la realizarea 

unor activităţi; 
- participând activ la viaţa şcolii, părinţii vor conştientiza că ea desfăşoară un proces instructiv – 

educativ bine fundamentat şi organizat. 
 Părinţii elevilor dintr-o clasă formează rareori un grup omogen şi nu dispun toţi de aceleaşi mijloace 

pentru a se implica în mod activ în activităţile şcolii. Cooperarea lor cu mediul şcolar trebuie, deci, să ia 
forme diverse pentru a răspunde nevoilor şi disponibilităţilor lor. Anumiţi părinţi sunt pregătiţi să consacre 
mai mult timp şi energie pentru participarea la activităţi. Unii dintre ei nu sunt disponibili decât în mod 
punctual şi participă doar la evenimente speciale (de exemplu să însoţească grupul de elevi cu ocazia 
vizitării unui muzeu). Alţii dispun de suficient de mult timp liber, energie şi cunoştinţe pentru a putea aduce 
o contribuţie mai importantă şcolii. Unii pot veni în clasă pentru a susţine o expunere pe o anumită temă 
(legată de locul lor de muncă, tradiţiile lor culturale, anumite experienţe de viaţă specifice sau de modul 
cum îşi petrec timpul liber). 

 Indiferent de statutul economic, etnic sau cultural al familiei, implicarea părinţilor în educaţia 
copiilor conduce la îmbunătăţirea performanţelor şcolare şi a prezenţei la cursuri, precum şi la reducerea 
ratei abandonului şcolar şi a delicvenţei. Părinţii şi familia au un impact puternic asupra educaţiei tinerilor. 
Copiii ai căror părinţi le ascultă problemele, îi sprijină în efectuarea temelor, se implică, transformând 
experienţele de zi cu zi ale copilului în oportunităţi de învăţare, sau îi îndrumă cu ajutorul materialelor şi 
instrucţiunilor oferite de dascăli, obţin rezultate şcolare impresionante. 

 Implicarea părinţilor în educaţia copiilor lor şi asistarea acestora în îndeplinirea sarcinilor şcolare 
contribuie la diminuarea efectelor sărăciei şi absenţei educaţiei formale. Existenţa unui mediu familial 
suportiv, cu aşteptări înalte în ceea ce priveşte succesul şcolar al copilului, se corelează sistematic cu 
performanţe ridicate la învăţătură. 

 
Bibliografie: 
• Agabrian, M., Şcoala, familia, comunitatea, Institutul European, Iaşi, 2006 
• Claff, G., Parteneriatul şcoală - familie-comunitate : ghid pentru cadrele didactice, Editura Didactică 
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE ÎN PARTENERIAT CU 

PĂRINŢII 
 

 PROF. INV. PRESCOLAR GAITA ILEANA  
G.P.N MOSTENI, LOGRESTI 

 
Educația este un proces împărțit între părinți și profesori, al cărui obiectiv este formarea integrală a 

copiilor. Pentru a duce la bun sfârșit o educație integrală este necesar să existe canale de comunicație și 
acțiuni ale familiei cu gradinita, doar așa se produce dezvoltarea intelectuală, emoțională și socială a 
copiilor, în cele mai bune condiții. Colaborarea familiei cu școala/grădinița dezvoltă copiilor impresia că, 
deși se află în două spații diferite, ele sunt complementare. Participarea activă a părinților în viața școlară 
a copiilor se materializează printr-o mai bună autostimă a copiilor, un randament școlar mai bun, relații și 
atitudini pozitive ale părinților despre școală. Familia și gradinita trebuie să împartă responsabilitățile în 
educarea copiilor. Ambii au un rol fundamental în dezvoltarea integrală a copilului. Colaborarea familiei 
cu grădinița/școala are o importanță majoră, cu efecte pozitive asupra elevilor, părinților, profesorilor, școlii 
și comunității. Între familie și școală trebuie să existe o comunicare foarte strânsă. Dacă un profesor vrea 
să educe, trebuie să colaboreze cu părinții, pentru ca efortul pe care îl realizează la clasă să aibă continuitate 
și în restul zilei. În concluzie, familia și școala sunt cele care influențează dezvoltarea individului și procesul 
educativ, de aceea este foarte importantă colaborarea tuturor celor care intervin în procesul de dezvoltare 
și formare al copilului. 

Părinţii pot fi atraşi alături de şcoală prin forme variate de activităţi extraşcolare, determinându-i să 
adere la ideea de colaborare activă, acceptând rolul de factor răspunzător în devenirea propriului copil. Deși 
părinții consideră că ei știu ceea ce este bine, pentru că ei aleg, caută și se interesează desprediferite opțiuni, 
acceptul copilului este cel care îi ajută să se implice și să obțină ceva din ceea ce ei își propun. Părinții care 
au luat parte la activitățile extrașcolare și-au manifestat interesul și aprobarea față de educația oferită de 
școală în general 

 Creșterea implicării părinților reprezintă un factor important în dezvolarea și creșterea copiilor. O 
bună colaborare a părinților cu școala poate îmbunătăți procesul de educație. Părinţii sunt, în general, 
parteneri activi în desfăşurarea unor programe care se desfășoară în cadrul gradinitei. De asemenea, părinţii 
pot fi atraşi alături de şcoală prin forme variate de activităţi extraşcolare, determinându-i să adere la ideea 
de colaborare activă, acceptând rolul de factor răspunzător în devenirea propriului copil. 

 Părinții pot veni chiar cu idei de realizare a unor activităţi extraşcolare: excursii, concursuri, 
programe artistice care fac mai vizibile manifestările elevilor, precum și rezultatul muncii lor.Aceste 
activităţi extraşcolare au un impact mare în rândul părinţilor, care experimentează astfel relaţii inedite 
cucopiii lor, fapt care îi poate determina să-şi schimbe radical, în mod pozitiv, atitudinea faţă de şcoală. 

 Ca urmare a activităţilor derulate împreună cu părinții, legătura gradinitei cu familia s-a îmbunătăţit 
considerabil, părinţii simţindu-se utili, prezentând în acest fel un interes mai mare pentru şcoală. Activităţile 
extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes,produc bucurie, facilitează 
acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, 
operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se afirme conform naturii sale. Copiii se 
autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, asumându-şi 
responsabilităţi. 

 Educatoarea are, prin acest tip de activitate, posibilităţi deosebite să-şi cunoască copiii, să-i dirijeze, 
să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal - pregătirea copilului 
pentru viaţă. Realizarea acestor obiective depinde în primul rând de educator, de talentul său, de dragostea 
sa pentru copii, de modul creator de abordare a temelor prin punerea în valoare a posibilităţilor şi resurselor 
de care dispune clasa de elevi . 

  
 Orice activitate școlară poate deveni extrașcolară prin prelungirea ei într-un context exterior școlii. 

Părinții sunt puși astfel în fața unei game variate de activități care sunt toate foarte atrăgătoare și tentația de 
le face loc tuturor este mare. Deși părinții consideră că ei știu ceea ce este bine,pentru că ei aleg, caută și se 
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interesează desprediferite opțiuni, acceptul copilului este cel care îi ajută să se implice și să obțină ceva din 
ceea ce eiîși propun. Părinții care iau parte la activitățile extrașcolare își manifestă astfel interesul 
șiaprobarea față de educația oferită de școală. 

 Serbările şcolare reprezintă evenimente de o importanţă deosebită în activitatea elevilor şi în viaţa 
familiilor acestora-atât din punct de vedere afectiv, cât şi cognitiv, dând ocazia elevilor de a prezenta, într-
o manieră personală şi originală, tot ce au învăţat pe parcursul unui semestru sau an şcolar. Acest tip de 
activităţi extracurriculare au reprezentat întotdeauna un prilej de manifestare inedită al talentului nativ al 
copilului. Este o ocazie în care copilul îşi poate pune în valoare inteligenţa dominantă descoperită şi 
valorificată de cadrul didactic. De multe ori familia este surprinsă de potenţialul propriului copil. 

Cântecul, dansul, recitarea de poezii sau interpretarea unor piese de teatru reprezintă câteva dintre 
formele de manifestare prin care copilul îşi satisface nevoia de afirmare de joc, căpătând încredere în 
propriul potenţial artistic şi cognitiv. De aceea o serbare şcolară reprezintă un mijloc eficient de educare, 
de influenţare formativă a copiilor, de sudare a colectivului, de asigurare a unor contexte educaţionale în 
care relaţionările se produc în condiţii inedite, de încurajare a talentului, de dezvoltare a aptitudinilor şi de 
stimulare a copiilor timizi sau mai puţin talentaţi. Este foarte indicat ca pe parcursul serbării să iniţiem 
momente interactive părinţi-copii :jocuri, scenete, recitare, dansuri populare, cântece pe care părinţii fie le 
cunosc, fie le învaţă împreună cu copiii. Toate acestea contribuie la sudarea relaţiilor dintre copii şi părinţi, 
atmosfera să fie mai caldă, de sărbătoare a tuturor vârstelor. 

 
 
 

643



 
IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE  

ÎN PARTENERIAT CU PĂRINŢII 
 

PROF. INV. PRIMAR GALAŢAN SANDA ANCA 
ŞCOALA GIMNAZIALA „ION AFLOREI” IZVOARELE SUCEVEI 

  
În literatura de specialitatate, parteneriatul este definit ca „asocierea a doi sau mai mulţi parteneri, 

reprezintă modalitatea formală sau informală, prin care două sau mai multe părţi decid să acţioneze 
împreună pentru atingerea unui scop comun.” 

Prin încheierea parteneriatelor cu părinţii, aceştia sunt încurajaţi să ia parte la planificarea şi derularea 
programelor educative pentru copii, ceea ce implică o responsabilizare şi o eficienţă sporită. Astfel, părinţii 
au posibilitatea să-şi cunoască mai bine copiii, modul lor de manifestare în viaţa de grup, pot înţelege mai 
bine rolul lor educativ. Printre obiectivele principale ale colaborării dintre instituţiile educative şi familie 
putem aminti: înlăturarea factorilor perturbatori în cadrul comunicării şcoală –familie; creşterea gradului 
de implicare a părinţilor în toate activităţile şcolare şi extraşcolare; schimbarea mentalităţii neadecvate a 
unor părinţi faţă şcoală; cunoaşterea de către părinţi a posibilităţilor şi nevoilor psiho-fizice ale copiilor; 
învăţarea unor deprinderi şi tehnici de muncă intelectulală sub formă de activităţi comune elevi – părinţi – 
cadre didactice. Majoritatea părinţilor au nevoie de informaţii de bază referitoare la copiii lor. Ei vor să fie 
informaţi despre scopul de bază al programului educativ la care participă copiii lor şi doresc să fie implicaţi 
în luarea deciziilor. Părinţii vor să fie la curent cu progresele copilului. Pentru realizarea parteneriatului cu 
părinţii este esenţial ca părinţii să fie priviţi ca participanţi activi, care pot aduce o contribuţie reală şi 
valoroasă la educarea copiilor lor; să se recunoască şi să se valorifice informaţiile date de aceştia referitoare 
la copii; părinţii să ia parte la adoptarea deciziilor; să facă parte din comitetele de părinţi; să ajute la 
continuarea programului educativ acasa; să urmarească în mod regulat progresul copiilor lor; să ia parte, să 
sprijine activităţile extraşcolare organizate împreuna cu educatorii. Din cauza diferenţelor de scopuri, 
resurse, pregătire, valori, nevoilor diferite, percepţii, atitudini ale unor părinţi, este necesară o mai mare 
preocupare în sensul construirii relaţiilor de colaborare cu aceştia.  

Activităţile educative extraşcolare permit implicarea directă a părinţilor în evenimente deosebite, îi 
vor ajuta să conştientizeze mai mult importanţa actului didactic şi va creşte interesul pentru o colaborare 
activă cu şcoala. 

Serbările şcolare reprezintă evenimente de o importanţă deosebită în activitatea elevilor şi în viaţa 
familiilor acestora-atât din punct de vedere afectiv, cât şi cognitiv, dând ocazia elevilor de a prezenta, într-
o manieră personală şi originală, tot ce au învăţat pe parcursul unui semestru sau an şcolar. Acest tip de 
activităţi extracurriculare au reprezentat întotdeauna un prilej de manifestare inedită al talentului nativ al 
copilului. Este o ocazie în care copilul îşi poate pune în valoare inteligenţa dominantă descoperită şi 
valorificată de cadrul didactic. De multe ori familia este surprinsă de potenţialul propriului copil.În şcoala 
unde lucrez serbările marchează Sărbătoarea Crăciunului, 8 martie, încheierea anului şcolar, unde participă 
toţi elevii, iar la nivelul claselor se desfăşoară Serbarea Abecedarului. sosirea primăverii şi alte evenimente 
specifice nivelului de vârstă al fiecărui colectiv. 

Festivalul „Fructelor de pădure” care s-a desfăşurat pe parcursul a 10 ani în luna noiembrie, a fost 
mereu prilej de bucurie şi de întâlnire cu părinţii copiilor care au fost implicaţi într-o frumoasă prezentare 
şi comercializare a produselor obţinute din bogăţiile pădurilor din zona noastră. Aceste manifestări au avut 
mereu şi invitaţi- interpreţi de folclor, ansambluri de dansuri populare, meşteri populari, care au sporit an 
de an nivelul sărbătorii. 

Cântecul, dansul, recitarea de poezii sau interpretarea unor piese de teatru reprezintă câteva dintre 
formele de manifestare prin care copilul îşi satisface nevoia de afirmare de joc, căpătând încredere în 
propriul potenţial artistic şi cognitiv. De aceea o sărbătoare şcolară reprezintă un mijloc eficient de educare, 
de influenţare formativă a copiilor, de sudare a colectivului, de asigurare a unor contexte educaţionale în 
care relaţionările se produc în condiţii inedite, de încurajare a talentului, de dezvoltare a aptitudinilor şi de 
stimulare a copiilor timizi sau mai puţin talentaţi. Este foarte indicat ca pe parcursul serbării să iniţiem 
momente interactive părinţi-copii :jocuri, scenete, recitare, dansuri populare, cântece pe care părinţii fie le 
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cunosc, fie le învaţă împreună cu copiii. Toate acestea contribuie la sudarea relaţiilor dintre copii şi părinţi, 
atmosfera să fie mai caldă, de sărbătoare a tuturor vârstelor. 

Părinţii au fost parteneri activi şi în desfăşurarea altor programe care s-au derulat în cadrul şcolii 
noastre. Am fost împreună în excursii, am organizat concursuri, am susţinut programe artistice alături de 
grupul vocal-instrumental „Izvoraşul”, care cuprinde elevi din clasele III-VIII şi au permis acestora să vadă 
manifestările elevilor, precum si rezultatul muncii lor, concretizat în numeroase premii la nivel de judeţ . 
Aceste activităţi extraşcolare au avut un impact neaşteptat de mare în rândul părinţilor care au experimentat 
relaţii inedite cu copiii lor, fapt ce i-a determinat să-şi schimbe radical, în mod pozitiv, atitudinea faţă de 
şcoală. 

Ca urmare a activităţilor derulate, legătura şcolii cu familia s-a îmbunătăţit considerabil, părinţii 
simţindu-se utili, prezentând în acest fel un interes mai mare pentru şcoală. Activităţile extraşcolare, bine 
pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, produc bucurie, facilitează acumularea de 
cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, 
manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se afirme conform naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin 
faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi. Dascălul are, 
prin acest tip de activitate, posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze 
dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal - pregătirea copilului pentru viaţă. 
Realizarea acestor obiective depinde în primul rând de educator, de talentul său, de dragostea sa pentru 
copii, de modul creator de abordare a temelor, prin punerea în valoare a posibilităţilor şi resurselor de care 
dispune clasa de elevi . 

Orice activitate școlară poate deveni extrașcolară prin prelungirea ei într-un context exterior școlii. 
Părinții sunt puși în fața unei game variate de activități care sunt toate foarte atrăgătoare și tentația de a le 
face loc tuturor este mare. Deși părinții consideră că ei știu ceea ce este bine, pentru că ei aleg, caută și se 
interesează despre diferite opțiuni, acceptul copilului este cel care îi ajută să se implice și să obțină ceva 
din ceea ce ei își propun. Părinții care au luat parte la activitățile extrașcolare și-au manifestat interesul și 
aprobarea față de educația oferită de școala noastră. 
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”MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ” 

-TRADIȚII ȘI OBICEIURI- 
IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE REALIZATE ÎN 

PARTENERIAT CU PĂRINȚII 
 

PROF. PENTRU INVAȚAMANTUL PRIMAR, ELENA CLEOPATRA GÂȚĂ 
ȘCOALA GIMNAZIALA ”PICTOR NICOLAE GRIGORESCU”-TITU, 

DAMBOVIȚA 
 
Decembrie, cea mai frumoasă perioadă a anului! O lună magică, plină de evenimente, urări, colinde 

frumoase de sărbători. 
Copiii și familiile acestora se implică în amenajarea spațiului școlar: brad, ornamente/decorațiuni 

realizate chiar de ei în orele de Arte vizuale și abilități practice, decoruri pentru serbare, o activitate părinți 
- copii, mult așteptată de aceștia.  

Toate acestea pregătesc emoțiile unice de dinaintea Crăciunului.  
Această sărbătoare este evenimentul care pregătește dăruirea iubirii, dar și primirea acesteia, este 

momentul bucuriei și liniștii sufletești.  
Toate datinile și credințele sunt sărbătorite cu bucurie prin creații artistice, momente muzicale cu 

colinde, urări și obiceiuri vechi, din strămoși.  
Aceste obiceiuri străvechi îi aduc împreună, pe copii și pe familiile acestora, pentru a cunoaște, a 

cultiva și a transmite conștiința valorii neprețuite. 
Aceste activități comune, de parteneriat, au ca scop, întărirea relațiilor școală-familie, păstrarea 

tradițiilor culturale ale comunităților, cultivarea spiritului de toleranță și cunoaștere a diferitelor culturi, de 
colaborare și întrajutorare între copii și familiile acestora, cultivarea valorilor și formarea de competențe 
”cheie” pentru influențarea dezvoltării personalității copilului, a încrederii în sine, a creșterii stimei de sine. 

 

 
SĂRBĂTORILE ADUC MAGIE ȘI BUCURIE ÎN SUFLETELE TUTUROR! 
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SARBATORILE DE IARNA LA ROMANI 

 
PROF.: GAVRIȘ SORINA RAMONA - G.P.P 53 ORADEA 

 
La noi românii, sărbătorile de iarnă se desfășoară între 24 decembrie și 7 ianuarie și au ca eveniment 

special Căciunul.  
Această sărbătoare este de fapt sărbătoarea nașterii Domnului nostru Iisus Hristos, fiind numită și 

sărbătoarea familiei, deoarece acum se reunesc părinți, nepoți, frați, surori. Este momentul în care toți se 
adună în jurul mesei și al bradului, își împart daruri și se bucură împreună de momentul nașterii 
Mântuitorului. 

În tradițiile sărbătorilor de iarnă, colindele, umblatul cu capra sau cu ursul, plugușorul sau sorcova, 
ocupă un loc important. 

Colindele sunt cântecele tradiționale prin care oamenii aduc o odă de mulțumire pentru acest moment, 
miracolul nașterii lui Iisus Hristos, prin care își manifestă fericirea și bucuria pentru acest moment. În ajunul 
Crăciunului, cete de colindători alcătuite în principal din copii, pornesc din casă în casă, colindând și 
primind colaci sau mere, și, mai nou, bani. 

Printre colindele cele mai întâlnite și mai îndrăgite amintim: TREI PĂSTORI, O CE VESTE 
MINUNTĂ, DESCHIDE UȘA CREȘTINE, ASTĂZI S-A NĂSCUT HRISTOS, BUNĂ DIMINEAȚA LA 
MOȘ AJUN, CERUL ȘI PĂMÂNTUL, ASEARĂ PE-NSERATE, MOȘ CRĂCIUN CU PLETE DALBE 
– colindul preferat al copiilor. 

Colindatul cu steaua – sau mersul cu steaua, este un vechi obicei la îndemâna copiilor, creat parcă 
pentru vârsta lor fragedă. Steaua, este bogat împodobită cu hârtii colorate, i se atașează în băț de sprijin și 
acesta oranamental, iar pe cele două fețe se aplică iconițe cu teme religioase. De obicei, la colindatul cu 
steaua merg cete de câte 3 copii. Colindul specific acestui obicei este: STEAUA SUS RĂSARE. 

Umblatul cu capra ține de regulă de la Crăciun până la Anul Nou. Conform acestui obicei, o ceată de 
băieți cutreieră ulițele și străzile ducând o capră alcătuită dintr-un lemn scurt, cioplit în formă de capră, care 
se învelește cu hârtie roșie. Peste această hârtie se pune o altă hârtie neagră, mărunt tăiată și încrețită în 
forma părului. Se mai poate înlocui și cu o piele subțire cu păr pe ea. În dreptul ochilor se fac două scobituri 
unde se pun 2 boabe de fasole mari. În loc de urechi, capra are 2 găvane de lingură. Pe ceafă are 4 cornițe 
frumos împodobite cu hârtie colorată, pe care se află șiraguri de mărgele. În dosul coarnelor se află o oglindă 
care răsfrânge lumina de pe la casele unde intră capra noaptea. Între cele două fălci de sus ale capului se 
pune falca de jos, care se mișcă în jurul unui cui care nu se vede. Această falcă este îmbrăcată la fel ca și 
capul. Sub ceafă este o gaură în care se pune un băț lung de un cot, de care se ține capra. . De partea de 
dinaintea fălcii de jos se află atârnat un clopoţel, iar de partea de dinapoi se afla legată o sârmă. Dacă această 
sârmă se lasă liberă, partea de dinaintea fălcii de jos atârnă şi astfel gura caprei se deschide.  

 Dacă s-ar trage scurt de sârmă, gura caprei s-ar închide printr-o clămpăneală seacă, de lemn. Fireşte 
clopoţelul sună. Atât băţul, cât şi sârma sunt acoperite cu un sac de formă tronconică, de pânză groasă de 
sac, care, spre a sta umflată şi a acoperi astfel pe cel ce va ţine capra de băţ, va clămpăni-o şi va juca-o, are 
legate pe dinăuntru nişte cercuri de sârmă sau de lemn.  

 Masca este însoțită de o ceată zgomotoasă, cu nelipsiții lăutari ce acompaniază dansul caprei. Capra 
saltă și se smucește, se rotește și se apleacă, clămpănind ritmic din fălcile de lemn. Un spectacol autentic 
trezește în asistență fiori de spaimă. Mult atenuat în forma sa citadină actuală, spectacolul se remarcă mai 
ales prin originalitatea costumului și a coregrafiei.  

 Umblatul cu ursul este o datină întâlnită mai rar, în special în Moldova. Ursul este întruchipat de un 
flăcău care poartă pe cap și umeri blana unui urs, împodobită în dreptul urechilor cu ciucuri roșii. Uneori 
masca este mai simplă: capul ursului se confecționează dintr-un schelet de lemn acoperit cu o bucată de 
blană, iar trupul dintr-o pânză solidă. 

Ursul este condus de un URSAR, însoțiți de muzicanți și urmați de un întreg alai de personaje. In 
răpăitul tobelor sau pe melodia fluierului, masca mormăie și imită pașii legănați și sacadați ai ursului, izbind 
puternic pământul cu tălpile. 

Plugușorul este o urare tradițională la români în preajma Anului Nou. Este întotdeauna însoțit de 
strigături, pocnete de bici și sunete de clopoței. Este recitat într-un ritm alert, vioi. 
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Sorcova este momentul cel mai așteptat de către cei mai mici dintre noi. Ei umblă din casă în casă cu 
o crenguță de brad frumos împodobită sau cu o sorcovă confecționată dintr-un băț în jurul căreia se 
împletesc flori din hârtie colorată. Sorcova se recită de către băieți care le adresează gazdelor urări de bun 
augur, invocându-se sănătatea, belșugul și prosperitatea: ,, Sorcova, vesela, 

 Să trăiți, să-mbătrâniți,  
 Ca un măr, ca un păr,  
 Ca un fir de trandafir. 
 Tare ca piatra 
 Iute ca săgeata,  
 Tare ca fierul,  
 Iute ca oțelul. 
 La anul și la mulți ani.,, 
Sărbătorile de iarnă se încheie cu Boboteaza și sărbătoarea Sfântului Ion. În ajunul Bobotezei se ține 

post, iar fetele pentru a afla ursitul ţineau post negru; se practică diferite obiceiuri: pentru aflarea ursitului, 
fetele pun sub pernă busuioc sfinţit pentru a-l visă pe cel hărăzit. Până la Bobotează preoții trec pe la fiecare 
casă pentru a o sfinți. Boboteaza are semnificaţia purificării apelor de forţele răului, prin sfinţire. Stropite 
cu apă sfinţită fiinţele şi lucrurile sunt ferite de forţele malefice.  

De Sfântul Ion se încheie ciclul sărbătorilor de iarnă. Acum toți cei care poartă hramul acestui sfânt 
sărbătoresc, încheind cu mare fast aceste sărbători frumoase de iarnă. 

 Noi, dascăliă, părinţii, comunitatea locală trebuie să înţelegem şi să-i facem şi pe copii să înţeleagă 
ce se află dincolo de bucuria festivă a desfăşurării acestor datini, cum se aşteaptă şi cum se pregătesc aceste 
sărbători ale sufletului. Doar cunoscând şi luând parte activă la aceste mainfestări, copiii pot fi determinaţi 
să-şi iubească locul natal şi pot fi continuatorii datinilor pe aceste meleaguri.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliografie:  
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IMPORTANȚA ACTIVITAȚILOR EDUCATIVE IN PARTENERIAT CU 

PARINȚII, IN TIMPUL PANDEMIEI DE COVID 19 

 

PROF. INV. PRIMAR GĂZDAC CRISTINA-SABINA 

ȘCOALA GIMNAZIALA CRISTEȘTI, MUREȘ 
 

Motto:  

Familia este un factor important și de răspundere a educației.Părinții o conduc și răspund de ea în 

fața societății, a fericirii lor și a vieții copiilor lor. (A.S.Makarenko) 

 

 Prin definiție, educaţia este o activitate culturală, interactivă şi formativă, care prilejuieşte beneficii 

(schimbări cu sens optimizator) pentru dezvoltarea personalităţii umane şi dezvoltarea societăţii ( Păun, 

2002).  

Familia este implicit implicată în practicarea și conturarea educației în rândul copiilor, întrucât 

aceasta este celula de bază a unei societăți. Aici, copilul se naște, deprinde “cei șapte ani de acasă”, pornește 

la drum pe treapta școlarizării, a instruirii și a educării formale, fiind în continuare asistat și influențat de 

părinți/ tutori și alte modele de referință. 

În această perioadă a schimbărilor drastice generate de pandemia de COVID 19 privind practicarea 

educației formale în școli, activitatea din mediul online ne-a relevant faptul că părinții sunt o componentă 

foarte importantă în monitorizarea și asistarea copilului la lecțiile online. 

În cazul copiilor care provin din zone defavorizate, lipsa acestei supravegheri din partea părinților, 

neimplicarea în susținerea activităților educative online, se evidențiază prin rata crescută a absenteismului, 

a abandonului școlar și a autoeficacității scăzute, în cadrul lecțiilor. Copilul devine tot mai distant față de 

practicarea educației online, nu este susținut și monitorizat, iar astfel nu reușește să se logheze online, să 

îndeplinească sarcinile de la clasă, să gestioneze tehnologia sau să aibă acces la lecții, întrucât acești copii 

nu dispun de tehnologia necesară pentru a face lecții online. 

La nivel primar, parteneriatul învățător- părinți devine crucial în formarea competențelor vizate și în 

atingerea obiectivelor propuse din cauza faptului că elevii necesită supravegherea permanentă și ajutor în 

logarea pe platformele școlare. 

Acum, mai mult ca oricând este nevoie de accentuarea parteneriatului școală- familie pentru a practica 

în continuare educația într-un cadru formal, organizat, în acord cu valorile actuale ale societății, util pentru 

formarea competențelor și deprinderilor actualelor generații de pe băncile școlii.  
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Este nevoie de înțelegere reciprocă, întrucât educatorul/ profesorul depinde de părinți pentru a obține 

performanța dorită în colectivele de elevi, iar părinții devin dependenți de formatori ca unice persoane fizice 

care reprezintă școala ca instituție, în mediul online. 

Copiii, principalii beneficiari ai educației, sunt onorați, dar și predispuși unor riscuri, ca parte a primei 

generații de copii educați în mediul online. 

Este necesar ca părinții și profesorii să colaboreze și să comunice elevilor riscurile noilor tehnologii, 

să îi învețe să gestioneze corect managementul timpului petrecut în mediul online și să îi ferească de 

cyberbulling. 

În concluzie, pentru a duce la bun sfârșit o educație integrală este necesar să existe canale de 

comunicație și acțiuni ale familiei cu școala, doar așa se produce dezvoltarea intelectuală, emoțională și 

socială a copiilor, în cele mai bune condiții. 

Colaborarea familiei cu școala dezvoltă copiilor impresia că, deși se află în două spații diferite, ele 

sunt complementare. Participarea activă a părinților în viața școlară a copiilor se materializează printr-o 

mai bună autostimă a copiilor, un randament școlar mai bun, relații și atitudini pozitive ale părinților despre 

școală. 
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE 

ÎN PARTENERIAT CU FAMILIA 
  

PROF. INV. PREȘC. GEANA MARIA-CRISTINA 
G.P.P. „CONSTANTIN BRANCUȘI”, TARGU JIU 

 
 Termenul parteneriat este definit ca „modalitatea formală sau informală, prin care două sau mai multe 

părţi decid să acţioneze împreună pentru atingerea unui scop comun”. 
La grădiniță copilul învață să socializeze, se obișnuiește cu anumite cerințe și realități sociale, dar 

educația în familie constituie prima parte importantă a pregătirii lui pentru viața socială. Grădinița și 
familia, cei doi poli de rezistență ai educației, contribuie prin mijloace specifice la formarea copilului. 

Educatoarea trebuie să dețină înainte de toate, bune calități de mediator pentru a facilita procesul 
stabilirii unor interacțiuni directe, sincere, bazate pe încredere între ea și preșcolari, dar între colegii de 
grupă. În colaborarea grădiniță-familie, punctul de plecare este cunoașterea prealabilă a părinților de către 
educatoare, a familiei, a climatului familial. 

Obiectivul cel mai important al colaborării dintre grădiniță și familie este acela de a susține eforturile 
copilului pentru obținerea unor performanțe și dezvoltarea psiho-emoțională. 

Pentru a duce la bun sfârșit o educație integrală este necesar să existe canale eficiente de comunicație 
și acțiuni ale familiei cu grădinița, doar așa se produce dezvoltarea intelectuală, emoțională și socială a 
copiilor, în cele mai bune condiții. Colaborarea familiei cu grădinița dezvoltă copiilor impresia că, deși se 
află în două spații diferite, ele sunt complementare. Participarea activă a părinților în viața școlară a copiilor 
se materializează printr-o mai bună autostimă a copiilor, un randament școlar mai bun, relații și atitudini 
pozitive ale părinților despre instituția școlară. Colaborarea familiei cu grădinița are efecte pozitive asupra 
copiilor, părinților, educatorilor, grădiniței și comunității.  

Cu fiecare generație de preșcolari realizez un parteneriat cu părinţii, parteneriat denumit „Copii 
fericiți, părinți mulțumiți”. Am realizat acest parteneriat pentru a crea o legătură reală între grădiniță şi 
familie, ca parteneri egali în educaţia copilului. Scopul parteneriatului este implicarea şi participarea reală 
a părinţilor în activităţile didactice proiectate conform curriculum-ului, dar şi în activitățile extracurriculare, 
pentru atragerea şi găsirea de resurse materiale şi financiare necesare derulării acestora, dar și pentru 
dezvoltarea psihică și emoțională a preșcolarilor.  

Am propus organizarea de activități care favorizează abordarea și participarea familiilor în ateliere 
de lucru, activități de joc, întâlniri oficiale și participarea informală la întâlniri în clasă, discuții personale, 
grupuri de discuții, excursii, petreceri, povești. 

Este o oportunitate pentru părinţi de a-și cunoaşte copilul în alte situaţii decât cele de acasă, de a 
cunoaşte grupul din care face parte copilul, de a înţelege caracteristicile vârstei acestuia, de a relaţiona cu 
părinţii celorlalți copii din grupă și a găsi puncte comune, de a relaţiona cu educatoarele.  

Serbarea de Moș Crăciun reprezintă un eveniment important în activitatea preșcolarilor deoarece le 
dă ocazia de a prezenta, într-o manieră personală şi originală, tot ce au învăţat. Cântecele, dansul, recitarea 
de poezii sau interpretarea unor roluri din sceneta de Crăciun reprezintă câteva dintre formele de 
manifestare prin care copilul îşi satisface nevoia de afirmare, căpătând încredere în propriul potenţial artistic 
şi cognitiv. Aceste manifestări artistice sunt importante pentru părinți și, nu de puține ori, familia este 
surprinsă de potenţialul propriului copil. 

Pentru a contribui la sudarea relaţiilor dintre copii şi părinţi, pentru ca atmosfera să fie mai caldă, de 
sărbătoare, este indicat ca pe parcursul serbării să iniţiem momente interactive părinţi-copii: jocuri, recitari, 
dansuri populare, cântece pe care părinţii fie le cunosc, fie le învaţă împreună cu copiii.  

Activităţile extraşcolare, sunt atractive la orice vârstă, ele produc bucurie, stârnesc interes, facilitează 
acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. Activităţile extraşcolare au mare 
importanță în rândul părinţilor pentru că au încercat relaţii noi cu copiii lor, au îmbunătăţit legătura cu noi, 
educatoarele, s-au simţit utili fapt ce i-a determinat să-şi schimbe în mod pozitiv atitudinea faţă de grădiniță. 
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În concluzie, familia și grădinița sunt cele care influențează dezvoltarea copilului și procesul educativ, 
de aceea este foarte importantă colaborarea tuturor celor care intervin în procesul de dezvoltare și formare 
al viitorului cetățean. 

 
Bibliografie:  
• Moisin, Anton - Părinți și copii, Editura didactică și pedagogică, București, 1995; 
• Boroș, Maximilian - Profesorul și elevii, Editura Gutinul, Colecția de pedagogie, Maramureș, 1994 
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SĂRBĂTORILE ALTFEL  

PENTRU PĂRINȚI ȘI COPII 

 

GHEORGHE ANGELICA-MARIA,  

GRĂDINIȚA RAZĂ DE SOARE, TÂRGOVIȘTE 
 

 Sărbătorile Crăciunului în România culminează cu desfășurarea multor evenimente frumoase cum 

nu sunt altele în lume. Obiceiurile și tradițiile românilor în pragul acestei mari sărbători, ”Nașterea 

Domnului”, datează din cele mai vechi timpuri, lăsate ca moștenire urmașilor până în zilele noastre. Magia 

și vraja acestor minunate zile o dau colindele și versurile prin care copiii vestesc venirea Domnului Iisus 

pe acest pământ. Prin intermediul copiilor se transmite bucurie și pace în casele părinților. Orice părinte 

este emoționat atunci când copilul recită o poezie sau cântă un cântec pe care l-a învățat la grădiniță. Tocmai 

de aceea în pragul sărbătorilor de Crăciun grădinițele și școlile organizau serbări sau activități pentru a 

marca acest eveniment la care erau invitați părinții și familia. Serbarea ”Pomului de Crăciun” este unul din 

evenimentele cele mai plăcute din viața preșcolarilor. Perspectiva apariției lui Moș Crăciun încărcat cu 

daruri intensifică emoțiile copiilor și le dă o colorată afectivă pozitivă, puternică. 

 Dată fiind situația actuală în care grădinițele sunt închise, iar activitatea didactică se desfășoară în 

sistem online, a făcut ca și sărbătorile din acest an să fie altfel decât de obicei. Și ca aceste sărbători să 

bucure în continuare părinții și în special copiii, m-am gândit să păstrăm tradiția și să colindăm cu cântece 

cunoscute și câteva versuri la alegere. Dacă în alți ani serbarea dura o oră poate chiar mai mult, programul 

artistic din acest an nu este unul stufos, ci mai degrabă cu o încărcătură emoțională puternică. 

 În activitatea noastră trebuie să ținem cont de un singur lucru, care este cel mai important, acela că, 

copiii sunt copii și ei au nevoie să-și trăiască copilăria, indiferent de situația în care ne aflăm. De aceea am 

vrut, ca prin intermediul acestui program artistic, să transmit un mesaj părinților, acela că, indiferent de 

starea noastră de spirit sau de problemele de zi cu zi, copiii au puterea să ne facă să uităm de ele cu un 

zâmbet, un cântec și câteva versuri spuse cu atâta sinceritate și dragoste. 

 

Bibliografie: 

Costea, O., Literatura pentru copii – manual pentru clasa a XIII-a, școli normale, EDP.,1998. 
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*COLABORAREA EDUCATOARE-PARINTE - ESENTIALA IN EDUCATIE* 

 
 PROF. INV. PRES. GHEORGHIU IONELA 

 GRAD. NR. 13, FOCSANI 
 
 A invata prin cooperare inseamna a lucra impreuna, in perechi, grupuri mici, avand un obiectiv 

comun, acela de a dezbate sau rezolva o problema explorand o tema noua. Acest lucru, ofera oportunitati 
pentru invatare. 

 Elementele cheie din invatarea prin cooperare sunt: necesitatea reciproca a elevilor de a-si atinge 
scopul, interactiunea directa, raspunderea individuala. Un rol important il are educatoarea, ca indrumator 
si coordinator dar rezultatele sunt mai bune daca aceasta colaboreaza cu parintii .Obiectivele trebuie bine 
stabilite, munca colectiva fondata pe complementaritate ce vizeaza dezvoltarea deprinderilor de comunicare 
interpersonala.  

 In cadrul activitatilor din gradinita, metoda “ganditi, lucrati in perechi, comunicati”, este una din 
metodele cele mai des intalnite. Invatarea prin cooperare este o strategie de instruire structurata si 
sistematizata a grupurilor mici de elevi astfel incat, acestia sa poata lucra impreuna. Prin implicarea 
parintilor ,ii facem sa inteleaga mult mai bine obiectivele pe care le propunem in diverse activitati.  

 Fiecare membru din grup, isi va putea imbogati cunostintele, imbunatati performantele. Fiecare copil 
are obiectiv comun cu colegul din echipa si rezultatele fiecarui individ influenteaza actiunile celorlalti. 
Rezultatele optinute, reprezinta capacitatea copilulului, de a intractiona cu semenii, essential pentru viata. 
Aceasta metoda, poate fi utilizata in cadrul tuturor activitatilor din gradinita. Copiii vor invata sa lucreze in 
perechi, ajungand, in final la un consens. Invata in acelasi timp, sa se asculte si sa comunice unii altora 
informatia.  

 Rolul educatoarei in utilizarea acestei metode este de organizator, calauza invatarii, oferit copiilor in 
locul transmiterii de cunostinte, adevarate experiente de invatare. Copiii simt ca au rol important in luarea 
unor decizii, asigura si conduc, oarecum activitatea. 

 Prin colaborarea si implicarea parintilor in activitati vom lua intotdeauna decizii comune avand ca 
scop atingerea obietivelor.  

 Educatoarea, stabileste doar criteriul de grupare, aranjeaza mobilierul intr-un mod adecvat 
desfasurarii activitatii, stabileste reguli de lucru si explica obiectivele.  

 Predarea reciproca este o alta metoda care ma surprinde de fiecare data. Descopar la copii, 
creativitatea de care dau dovada, intrand foarte bine in rolul educatoarei. Fiecare membru al grupului 
promoveaza succesul celorlalti, in completarea sarcinilor prin cooperare. 

 Eforturile fiecaruia sunt importante pentru reusita grupului. Ei trebuie sa stie, ca invatarea prin 
cooperare nu este o modalitate prin care unii fac toata munca. Au nevoie de icredere, capacitatea de a 
conduce, luarea deciziilor si abilitati de comunicare. 

 Invatarea prin cooperare este benefica in educatia copiiilor. Apar idei mai multe, invata unul de la 
altul, incurajeaza contributia personala, ajuata copilul sa accepte schimbarea, cooperarrea pentru 
identificarea unor solutii. 
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PARTENERIATUL ÎNTRE PĂRINȚI ȘI ȘCOALĂ 

 
PROF. GHERMAN AURELIAN-LEONARDO 

LICEUL „MATHIAS HAMMER” ANINA 
 
Părinţii sunt parteneri în educaţie pentru că deţin cele mai multe informaţii despre copilul lor, ei 

furnizând informaţii despre specificul dizabilităţii școlarului, precum şi date despre contextul de dezvoltare 
a acestuia. Părinţii informează şi despre factorii de influenţă negative care ar trebui evitaţi (fobii, neplăceri, 
stresuri, stimuli negativi, care determină inhibarea/izolarea copiilor etc.). Ei sunt persoanele care cunosc 
cel mai bine copilul şi constituie o bună sursă de consultanţă pentru cei care lucrează cu copiii lor şi sunt 
principalii susţinători ai copilului. Părinţii trebuie să se implice în activitatea copilului în afara casei şi să-i 
încurajeze şi pe ceilalţi părinţi să se alăture. 

De ce să-i implicăm pe părinţi în viaţa școlii? 
Există numeroase argumente asupra efectului implicării părinţilor în educaţie : 
• în toate cazurile, implicarea s-a dovedit benefică pentru educaţia copiilor; 
• implicarea activă are un impact considerabil mai mare decât cea pasivă  
• cu cât implicarea se manifestă mai devreme, cu atât mai bine; 
• implicarea părinţilor are, de asemenea, un efect pozitiv asupra atitudinii şi asupra comportamentului 

copiilor; 
• părinţii tind să creadă că nu au nici o importanţă, dar sunt întotdeauna surprinşi de cât de mult 

contează implicarea lor, indiferent de abilităţile lor intelectuale sau de statutul lor social; 
• copiii dezavantajaţi au cel mai mult de câştigat de pe urma implicării părinţilor; 
• eforturile școlilor cu cel mai mare succes în implicarea părinţilor sunt acelea care le oferă o gamă 

largă de activităţi în care pot interveni. 
 
Părinţii şi membrii comunităţii pot fi implicaţi în viaţa școlii pe căi informale sau formale. 
- implicarea informală poate însemna: 
• părintele vine la școală să discute despre progresul copilului său; 
• părintele participă la o activitate organizată de școală, cum ar fi un matineu; 
• părintele acţionează ca voluntar în sala de clasă; 
• părintele acţionează ca voluntar la organizarea unui eveniment, de tipul matineului sau 
concursului, sau competiţiilor sportive etc. 
- implicarea formală poate însemna participarea la activităţile unui grup de lucru din școală sau ale 

unui comitet, la nivelul căruia se iau decizii care privesc școala/ clasa, cum ar fi: 
 Consiliul părinților pe școală; 
 Consiliul de administraţie; 
 Grupul de sprijin al unui proiect; 
 Un grup de lucru din școală care se ocupă de diverse aspecte, cum ar fi, de exemplu, întreţinerea 

clădirii etc. 
Lista de verificare a bunelor practici privind funcţionarea parteneriatului educaţional cu părinţii. 

Indicatori DA NU 
I. Cum facem ca părinţii şi vizitatorii să se simtă bineveniţi la şcoală?     
Au primit cadrele didactice, personalul școlii şi copiii instrucţiuni clare privind felul în 
care trebuie primiţi şi ajutaţi părinţii şi vizitatorii?  

    

Indicatoarele sunt clare si prietenoase?     
Există o zonă specială de recepţie înșcoala unde părinţii se pot înregistra?     
Este zona respectivă de recepţie atractivă şi primitoare?     
Instrucţiunile care se adresează vizitatorilor sunt clare şi prietenoase?     
Există indicatoare la intrarea în școală şi în alte puncte-cheie, astfel încât vizitatorii să 
poată găsi cu uşurinţă recepţia? 
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Sunt toate sălile de clasa/clasele şi alte spaţii – educaţionale sau administrative - etichetate 
clar? 

    

Există în școală o cameră sau un centru de informare pentru părinţi?     
Există o politică prin care vizitatorii sunt serviți cu apă și băuturi răcoritoare?     
Există o toaletă clar marcată pentru vizitatori?     
II. Organizarea adecvată a şedinţelor cu părinţii     
Există un program de şedinţe cu părinţii în care aceştia să fie ţinuţi la curent cu diversele 
probleme educaţionale? 

    

Există ateliere de formare şi cursuri adecvate disponibile pentru părinți?     
Sunt şedinţele cu părinţii ţinute în intervale orare convenabile pentru aceştia?     
Există un sistem prin care părinţii să fie informaţi în avans în legătură cu aceste şedinţe?     
Cadrul didactic sau alt membru al personalului menţine o evidenţă a gradului de implicare 
a părinţilor? 

    

III. Informarea părinţilor şi a comunităţii     
Sunt trimise broşuri despre şcoală tuturor părinţilor?     
Broşurile respective includ informaţii despre rolul părinţilor în școală?     
Sunt trimise în mod regulat buletine informative părinților?     
Cadrul didactic sau un alt membru al personalului verifică dacă toţi părinţii sunt ţinuţi la 
curent? 

    

Sunt materialele destinate părinților atractive şi uşor de înţeles?     
Există un sistem prin care părinții să fie informaţi în legătură cu temele elevilor pe baza 
unui jurnal de comunicare profesor–părinte? 

    

Sunt părinții informați în legătură cu oportunitățile pe care le au la dispoziþie pentru a se 
implica mai mult în activităţile școlii? 

    

Există panouri de afişaj în cadrul comunităţii unde să se afişeze evenimentele care se 
desfăşoară în şcoală şi şedinţele cu părinţii? 

    

Sunt disponibile facilităţi preșcolare pentru a încuraja frecvenţa? (de ex. un club sportiv 
sau un alt tip de club) 

    

Există cluburi a căror activitate se desfăşoară după ore, care să îi ajute pe părinţii care 
lucrează? 

    

Există facilităţi în școală care să permită copiilor să își facă temele pentru a ajuta familiile 
care au o situaţie dificilă? 

    

IV. Cum aflăm părerile părinţilor şi cum îi implicăm?     
Sunt toţi părinţii informaţi de existența comitetelor, grupurilor, cluburilor, etc. în care 
părinţii sunt reprezentaţi? 

    

Există un sistem democratic de alegere a reprezentanţilor acestora?     
Există un sistem clar pus la punct prin care părinţii să poată face observaţii legate de 
performanţele copiilor şi prin care acestea să fie puse în practică? 

    

Se face un sondaj de opinie anual pentru a se vedea care sunt opiniile părinţilor legate de 
anumite aspecte ale vieţii școlii? 

    

Există referendum-uri sau şedinţe unde să se supună la vot problemele importante?     
V. Sprijinirea părinţilor de către școală     
Se fac vizite părinţilor la domiciliu înainte ca să fie înscris copilul?     
Sunt părinţii invitaţi la școala înainte ca să fie înscris copilul?     
Se oferă formare părinţilor în ceea ce priveşte structurarea timpului de joacă, sănătatea şi 
nutriţia copilului? 

    

Sunt consiliaţi părinţii pe probleme legate de educarea copiilor?     
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PROIECT EDUCATIV 

,,OBICEIURI DE CRĂCIUN ÎN BANATUL MONTAN” 
 

PROF. GHERMAN CLAUDIA 
SCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 STEIERDORF 

 

 
Titlu proiect : ”OBICEIURI DE DE CRACIUN- Der Weihnachtshase” 
2. Tip proiect: local 
3. Domeniu: cultural-artistic 
4. Perioada: 19 decembrie 2018 
5. Instituţia coordonatoare: Scoala Gimnazială nr. 2 Steierdorf 
6. Parteneri: Forumul Democrat German ,Steierdorf 
7. Echipa de implementare a proiectului: prof. Gherman Claudia 
8. Grup ţintă/beneficiari: copiii si elevii Scolii Gimnaziale nr. 2 Steierdorf, grupa de limba germana 

materna,parintii, cadrele didactice, comunitatea locala 
9. Scop: Proiectul isi propune ca elevii sa-si imbunatateasca cunostintele despre cunoasterea traditiilor 

si obiceiurilor germano-romane de Craciun . 
10. Obiective: 
- cunoasterea si descrierea traditiilor si obiceiurilor crestine; 
- achizitionarea valorilor educative si morale crestine; 
- promovarea semnificatiei sarbatorilor specifice romano-germane; 
 promovarea activitatilor cultural –artistice specifice anumitor evenimente; 
- constientizarea parintilor cu privire la importanta sarbatorilor la romani si germani, rolul lor in 

educarea copiilor din perspectiva crestina; 
11. Argument: 
Sarbatorile religioase sunt un prilej de bucurie si de impacare sufleteasca in randul romanilor. 
Romanii si germanii au fost din totdeauna pastratori de traditii si obiceiuri stramosesti. 
Punctul de pornire in desfasurarea proiectului l-a constituit curiozitatea copiilor de a afla cat mai 

multe despre obiceiurile si traditiile de Craciun . 
Copiii, iubesc sarbatorile crestine, isi imbunatatesc cunostintele prin aflarea mai multor povesti, 

legende despre trecut,obiceiuri. Totodata le plac si mai mult sarbatorile crestinesti nu pentru latura lor 
religioasa, ci pentru latura laica – venirea lui Mos Nicolae, Mos Craciun si din acest motiv, s-a incercat prin 
acest proiect promovarea de colinde si scenete,obiceiuri specifice zonei. Implicarea copiilor in derularea 
acestui proiect va conduce la constientizarea faptului ca sarbatorile si traditiile trebuie pastrate si transmise 
mai departe. 

12. Resurse : 
-umane: cadre didactice si elevi 
-materiale: consumabile si materialele utilizate in cadrul activitatilor 
-financiare: bugetul cheltuit pe materiale folosite in cadrul activitatilor 
-de timp: 10-19 decembrie 2018 
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13. Activităţi: 19 decembrie 2018 
- serbarea scolara a grupei de limba germana materna,colinde si poerzii–prof. Gherman Claudia 
- momente specifice Craciunului, confectionarea si impodobirea Coronitei de Advent 
- sceneta in limba germana ,, Der Weihnachtshase – Iepurasul de Craciun 
14. Rezultate asteptate: 
- Atitudini pozitive ale copiilor pentru pastrarea datinilor crestine, pentru respectarea a tot ce este etic, 

moral si frumos pentru om; 
- Dezvoltarea unor sentimente de afectiune, atasament fata de celelalte persoane din comunitatea 

locala. 
15. Evaluare: autoevaluare realizată de echipa de implementare a activitarilor artistice realizate 
16. Mediatizare: prin expozitii de fotografii, pe site-ul scolii 
17. Diseminare: in Consiliul Profesoral, la orele de dirigientie, la sedintele cu parintii 
18. Sustenabilitate: Continurea activitatilor cultural –artistice specifice sarbatoririi Craciunului in 

fiecare an scolar 
19. Coordonatorul proeictului: prof. Gherman Claudia 
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ACTIVITATI EDUCATIVE ONLINE PENTRU MARCAREA 

SARBATORILOR DE IARNA 

 

 GRADINITA NR. 160  

 PROF. GHITA CRISTINA  
 

 Sarbatorile de iarna reprezinta pentru noi toti ocazia sa ne intalnim in familie,sa sarbatorim,sa oferim 

cadouri si sa ne aducem aminte de copilarie. 

Cu siguranta acest lucru il transmitem si copiilor la gradinita cu ajutorul tematicii stabilite.Indiferent 

de nivelul de varsta in aceasta perioada am stabilit tematica necesara sa ofere toate informatiile necesare 

copiilor astfel incat ei sa inteleaga ca noi vom transmite din generatie in generatie aceste valori importante. 

 Contextul actual, declanșat de pandemie, măsurile întreprinse de societate în vederea depășirii unor 

situații limită create de starea în care trăim, impun adoptarea unor noi modalități de comunicare și 

colaborare. 

 Chiar de la prima întâlnire, fie față în față în spațiul instituției, fie online (organizată de educatoare), 

e de dorit ca părinții să se simtă confortabil în cadrul relaţiei cu persoanele implicate în îngrijirea și educația 

copilului lor. 

 Luna decembrie este o luna ,,magica" cu tematica variata si interesanta pentru copii. 

Reusim sa abordam in aceasta perioada activitati diferite,placute copiilor si care formeaza diferite 

abilitati specifice,comportamente si dezvolta in special abilitati cognitive. 

 Copiii au invăţat în cadrul activităţilor instructiv-educative desfăşurate online, despre frumuseţea şi 

magia acestui anotimp. 

 Au participat la activitatea cu tema ,,Cum il asteptam pe Mos Craciun?”,educatie pentru societate.. 

La începutul activităţii s-au purtat discuţii despre anotimpul iarna şi despre sărbătorile din luna decembrie,le 

am prezentat imagini despre tema abordata pentru a reusi sa inteleaga mai bine obiectivele stabilite si ne au 

ompartasit foarte frumos gandurile,asteptarile si dorintele lor care probabil se vor indeplini in aceasta 

perioada.De asemenea au facut si o surpriza mosului. 

 Într-o atmosferă de bună dispoziţie, copiii îndrumaţi de cadrele didactice şi ajutaţi de părinţi au 

confecţionat globuleţe, steluţe şi un Moş Crăciun.  

 La sfarsitul activitatii,copiii si parintii au impodobit bradul fiecare in locuinta lor. 

 Pe tot parcursul desfăşurării activităţii, copiii s-au simţit bine şi au colaborat împreună. 

 Scopul întâlnirii a fost dezvoltarea relaţiei părinte-copil, gradinita-familie, în vederea eficientizării 

demersului educaţional in contextul actual. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE 
 ÎN PARTENERIAT CU PĂRINȚII 

 
GHIULAI SIMONA MIHAIELA 

-PROFESOR PENTRU INVAȚAMANT PREȘCOLAR 
ȘCOALA GIMNAZIALA NR.1 VIIȘOARA 

 
O condiție importantă în derularea eficientă a procesului instructiv-educativ din grădiniță va fi 

întotdeauna asigurarea unui raport direct proporțional între cei doi factori implicați în dezvoltarea la această 
vârstă:familia și grădinița. 

De asemenea ,asigurarea unei comunicări de tip conexiune inversă va crea un durabil dialog între 
acești factori ,ca rol de autoreglare a procesului instructiv-educativ,în vederea unei cât mai bune cunoașteri 
de dezvoltare a personalității copilului preșcolar. 

Prin intrarea copiilor în grădiniță ,ei sunt integrați într-un sistem unitar de învățământ ,care urmărește 
îndeplinirea unor obiective științifice stabilite ce decurg din scopul învățământului 

în actuala etapă și din necesitatea de a respecta particularitățile psihofiziologiceale copiilor. 
De-a lungul timpului am observat că ,că sunt situații când ,noi educatoarele ,nu dăm importanța 

cuvenită acestei comunicări ;ori tindem spre o comunicare unilaterală,ori o colaborare insuficientă cu 
părinții copiilorgrupei,colaborare atât de necesară realizării unei continuități a educației .De aceea am căutat 
să găsesc noi noi modalități de realizare a parteneriatuluicu familia.Comunicarea cu aceștia prin intermediul 
diferitelor grupuri închise de pe internet (messenger, whatsap) ,a devenit o cale tot mai des folosită în aceste 
vremuri și consider ca fiind un mijloc foarte util. 

Aplicând această modalitate în activitatea mea cu familia copiilor grupei, am observat următoarele: 
• Părinții au posibilitatea de control asupra activității copiiloratunci când se afișează programul 

săptămânalal grupei. Consider că este dreptul fiecărui părinte de a cunoaște ce se realizează zilnic în materie 
de educație cu copilul său; 

• Atunci când situația ne-a permis, accesul părinților,la sfârșit de săptămână,la portofoliile copiilor 
este o altă cale de a colabora cu familia ; 

• Participarea părinților la activități deschise,cu diferite teme ca de exemplu:,,CARNAVALUL 
TOAMNEI” unde copiii au prezentat poieziile și cântecele învățate pe parcursul săptămânilor în care am 
vorbit despre toamnă, activitate practică cu ajutorul părinților cu tema :,,Podobe de Crăciun”în cadrul căreia 
am confecționat ghirlande ,globuri și alte podoabe de Crăciun .Activitatea demonstrativă cu grupa de copii 
,permite părintelui să fie propriul evaluator al copilului său și să-l aprecieze ,ținând cont atât de cerințele 
educatoarei,cât și a colectivului din care face parte.Acest gen de acțiune a fost primit cu un interes deosebit 
de părinți alături de tradiționalele serbări pe care le organizăm și în care preșcolarii joacă diferte roluri în 
scenetele pe care le prezentăm părinților.  

Parteneriatul și negocierea sunt necesare nu numai pentru a asigura un control efcient al clasei, dar și 
pentu implicarea copiilor într-un exercițiu esențial al democrației:alegerea și acceptarea responsabilităților 
pentru alegerea făcută de relația profesor-elev -familie este primordială pentru desfășurarea cu succes a 
comunicării didactice.Profesorul nu informează, ci comunică.În relația de comunicare, profesorul trebuie 
să își asume rolul de o asemenea manieră, încât copilul să simtă că se dorește întâlnirea cu el ca persoană 
și ca partener de dialog.Situația care poate favoriza cel mai bine exprimarea elevului este aceea în care el 
nu se simte nici judecat, nici interpretat, nici sfătuit, nici manipulat prin întrebări.Este o situație în care el 
se simte ascultat.A știi să asculți este caracteristica fundamentală a unei comunicări ce favorizează un 
parteneriat trainic . 

 
BIBLIOGRAFIE: 
*Revista învățământului preșcolar –editura Arleqin 
*Repere Fundamentale în învățământ și dezvoltare timpurie  
*Parteneriat în educație de Adina Baran Pescaru –editura Aramis 
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SĂRBĂTORI CREŞTINE ŞI DATINI DE IARNĂ 

 
PROF. GABRIELA BABA 

ȘCOALA GIMNAZIALA HARTOP- SUCEAVA 
 
 Sensibili şi maleabili în raporturile de viaţă, copiii trăiesc intens atracţia spre persoane, fapte şi 

realităţi deosebite, care pun în mişcare resorturile lor sufleteşti. 
 În cadrul procesului complex şi îndelungat de formare a personalităţii copiilor, cunoasterea 

obiceiurilor şi tradiţiilor creştine locale are o importanţă deosebită., datorită conţinutului de idei şi 
sentimente, a faptelor care oglindesc trecutul. 

 Pornind de la aceste considerente am căutat ca, în activităţile desfăşurate în școală, să-i determin pe 
copii să înţeleagă şi să recepteze frumosul şi armonia mediului înconjurător şi a celui social. . 

 Dintre datinile creştine calendaristice, cel mai bine s-au păstrat cele legate de sărbătorile de iarnă, 
care sunt şi cele mai apropiate şi dragi sufletului oricărui copil. 

 Obiceiurile şi datinile de iarnă pe care le-am făcut cunoscute copiilor au încercat să surprindă aspecte 
ale culturii populare transmise din vechime, cu modificările şi transformările survenite în decursul vremii. 
Prima din şirul de tradiţii creştine de iarnă ce a fost făcută cunoscută copiilor a fost sărbătoarea Sfântului 
Nicolae. Prin povestirea ,, Sfântul Nicolae – bucuria copiilor “, elevii au aflat atât despre originea sfântului, 
prieten şi ocrotitor al copiilor, cât şi despre minunile pe care acesta le-a făcut, în timpul vieţii, cât şi după 
moartea sa.. 

 În activităţile artistico-plastice am dat posibilitatea copiilor să redea prin desen şi modelaj, în funcţie 
de imaginaţia şi preferinţele lor, darurile pe care şi le-ar dori de la bunul moş sau pe acelea pe care le-au 
primit, iar în activitatea practică ei şi-au pregătit, prin tăiere, colorare, decorare şi şnuruire cizmuliţe 
simbolice pe care, plini de încredere, le-au lăsat în dreptul fiecărui scaun. Nu mică le-a fost bucuria când, 
dimineaţa, Moş Nicolae, cu ajutorul părinţilor, a pus în cizmuliţele lucrate chiar de ei câte o carte şi dulciuri, 
iar cei ştrengari au primit, simbolic şi câte un băţ, spre cuminţire. Acesta a fost un moment prielnic pentru 
a sublinia frumuseşea, dar şi latura educativă a acestui vechi abicei, care se practică şi la noi. 

 Crăciunul, cea mai fastuoasă şi mai aşteptată sărbătoare a românilor, este pe cât de străveche, pe atât 
de complexă ca rosturi şi semnificaţii.Ca orice sărbătoare ce închide un interval spre a deschide un altul 
nou, Crăciunul are câteva momente distincte, pe care am încercat să le fac cunoscute copiilor pentru a o 
evidenţia faţă de alte sărbători: nu este sărbătoare de o zi ,ci un ciclu de zile, are o pronunţată esenţă sacră 
pentru că semnifică naşterea lui Iisus Hristos . 

 Prin toate activităţile planificate şi desfăşurate în perioada premergătoare Crăciunului, şcolarii au 
fost familiarizaţi nu doar cu poveşti despre Moş Crăciun, dar şi cu semnificaţia sacră a acestor zile. Astfel 
învăţatul colindelor şi înţelegerea conţinutului lor pare a fi cel mai plăcut moment al acestei perioade. Copiii 
învaţă extrem de repede textele şi melodiile, participarea lor afectivă atingând cote maxime. Ei trăiesc 
alături de personajele-eroi, se bucură o dată cu ele şi suferă împreună cu ele. 

 Pentru că fiecare colind are un final fericit, bucuria extremă se vede pe chipurile micuţilor de fiecare 
dată. Din experienţă pot spune, şi cred că sunteţi de acord cu mine, că niciun alt cântec învăţat pe parcursul 
anului nu emoţionează în mai mare măsură decât aceste colinde prin care, pe un text specific religios, se 
fac urări pentru noul timp (an) fiindcă în esenţă colindul de Crăciun este un rit adus morţii şi renaşterii. 

 O emblemă a sărbătorilor de iarnă este pomul de Crăciun, bradul împodobit. Copiii au aflat că 
împodobirea bradului este un obicei împrumutat din occident şi astăzi sunt de neconceput sărbători de iarnă 
fără brad împodobit. Cu acest prilej le-am explicat că în tradiţia românească, bradul se împodobea la nuntă 
ori în cazul morţii unui tânăr, el semnificând o axă, o legătură între două lumi – lumea fecioriei şi al omului 
aşezat, familist, sau lumea de aici şi cea de dincolo.  

 În activităţile artistico-plastice, copiii au redat bradul împodobit în aşteptarea cadourilor aduse de 
Moş Crăciun și au confecţionat felicitări şi invitaţii la serbarea de Moş Crăciun cu crenguţe de brad şi 
globuri. Tot împreună cu copiii am împodobit şi brăduţul de la școală, prilej cu care ei au ascultat şi cântat 
colinde, s-au bucurat. 
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 Am planificat şi desfăşurat activităţi de cunoaştere şi învăţare a textului pluguşorului, cel mai vechi 
colind, păstrat încă din timpul romanilor, colind ce surprinde cel mai bine ocupaţia străveche a poporului 
nostru. Pluguşorul este practic o rugăciune de ocrotire a semănăturilor din câmp. Școlarii au aflat cum că, 
în noaptea Anului Nou, atât copiii cât şi oamenii mari pleacă cu un plug simbolic, intră cu uratul în curţile 
gospodarilor, ară câte o brazdă şi aruncă seminţe de grâu, urând de sănătate şi belşug, în acompaniamentul 
biciului, a buhaiului, a tălăngilor şi clopoţeilor.  

 Noi, dascălii, părinţii, comunitatea locală trebuie să înţelegem şi să-i facem şi pe copii să înţeleagă 
ce se află dincolo de bucuria festivă a desfăşurării acestor datini, ce se crede şi ce se spune, cum se aşteaptă 
şi cum se pregătesc aceste sărbători ale sufletului. Doar cunoscând şi luând parte activă la aceste 
manifestări, copiii pot fi determinaţi să-şi iubească locul natal şi pot fi continuatorii datinilor pe aceste 
meleaguri.  
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IMPORTANTA ACTIVITATILOR EDUCATIVE  

IN PARTENERIAT CU PARINTII 
 

 PROF. INV. PRESC GAL LAURA- ZSUZSANNA 
SERBARILE SCOLARE 

 
 Parteneriatul dintre părinţi şi instituţia şcolară este deosebit de important datorită scopului comun pe 

care îl au acestea şi anume educarea copilului şi pregătirea acestuia pentru viaţă. Educația este un proces 
realizat de către părinți și profesori, al cărui obiectiv este formarea personalităţii copiilor. Pentru a duce la 
bun sfârșit o educație integrală este necesar să existe canale de comunicație și acțiuni ale familiei cu școala, 
doar așa se produce dezvoltarea intelectuală, emoțională și socială a copiilor, în cele mai bune condiții. 
Colaborarea familiei cu școala/grădinița dezvoltă copiilor impresia că, deși se află în două spații diferite, 
ele sunt complementare. Participarea activă a părinților în viața școlară a copiilor se materializează printr-
o mai bună autostimă a copiilor, un randament școlar mai bun, relații și atitudini pozitive ale părinților 
despre școală. Familia și școala trebuie să împartă responsabilitățile în educarea copiilor. Ambii au un rol 
fundamental în dezvoltarea integrală a copilului. Colaborarea familiei cu grădinița/școala are o importanță 
majoră, cu efecte pozitive asupra elevilor, părinților, profesorilor, școlii și comunității. Între familie și 
școală trebuie să existe o comunicare foarte strânsă. Dacă un profesor vrea să educe, trebuie să colaboreze 
cu părinții, pentru ca efortul pe care îl realizează la clasă să aibă continuitate și în restul zilei. Atât școala 
cât și familia sunt responsabile de:  

• Transmiterea de norme, valori și obiceiuri;  
• Dezvoltarea autonomiei copilului;  
• Transmiterea de cunoștințe (deși acest proces are loc în grădiniţă, școală, familia transmite 

copilului modalități de învățare, completează cunoștințele și dezvoltă dragostea pentru lectură);  
• Învățarea responsabilităților (implică acceptarea normelor de comportament, de ordine, curățenie, 

mici responsabilități familiare și școlare).  
În societatea noastră, educația familiară și școlară joacă un rol foarte important în achiziția de 

cunoștințe și comportamente ale copilului, de aceea ambii trebuie să aibă responsabilități și roluri 
complementare. O bună interacțiune între școală și familie, oferă copilului o imagine de apropiere între 
persoanele care se ocupă de el, astfel, acesta se simte familiar și în siguranță în cadrul școlii. Fiecare relație 
familie-profesor este unică și originală, de aceea trebuie să fie individualizată și bazată pe încredere și 
cunoaștere reciprocă. Există mai multe forme concrete de colaborare dintre grădiniță și familie, ele se 
deosebesc în funcție de scopul urmărit și de modul de realizare: 

 *Referatele prezentate în fața părinților cu anumite prilejuri, cu teme pe bază de fapte și date concrete 
(ex. Influența mediului familial asupra activităţii preşcolarilor);  

*Organizarea unor expoziții cu lucrări executate de copii;  
*Participarea părinților la activități comune cu copiii, la ateliere de lucru, cu ocazia sărbătorilor  
 Religioase: Participarea cu copiii la festivaluri organizate de Comunitea locală, de 8 Martie, etc: 
*Participarea părinților la activități demonstrative; 
* Participarea părinților la activități împreună cu copiii, cu scopul realizării unor decoraţiuni de 

Crăciun, de Paşte; 
 *Convorbirile cu familia (pot avea loc spontan sau organizat, din inițiativa educatoarei/profesorului 

sau a părinților);  
*Consilierile cu părinții;  

663



*Vizitele-constituie o altă formă de colaborare. Includem aici ambele variante, vizitarea familiei de 
către cadrul didactic și vizitarea unității de învățământ de către părinți;  

*Organizarea de activități extracurriculare, organizate și desfășurate împreună cu părinții (vizite la 
muzee, patiserii, fabrici, etc);  

*Serbările copiilor cu diferite ocazii (Crăciun, 8 Martie, Sfârșit de an școlar, Bogăţiile toamnei, 
Festivalul de Cântece şi Jocuri ale copiilor, Festivalul de Colinde, etc). 

 În concluzie, familia și grădiniţa sunt cele care influențează dezvoltarea individului și procesul 
educativ, de aceea este foarte importantă colaborarea tuturor celor care intervin în procesul de dezvoltare 
și formare al copilului. 
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PREGĂTIŢI CĂSUŢELE, VIN SĂRBĂTORILE 

 
GALICEANU VIORICA, ŞCOALA GIMNATIALA FILIASI 

 
Rolul familiei este foarte important în dezvoltarea copilului din punct de vedere fizic, intelectual, 

moral, estetic . 
Copilul obține rezultatele școlare în funcție de modul în care părinții se implică în procesul de 

învățare. Părinții trebuie să-i asigure copilului mijloacele materiale și de spațiu necesare studiului, trebuie 
să-și ajute copilul din punct de vedere cognitiv. Acest ajutor trebuie însă limitat la o îndrumare sau sprijin, 
nefiind indicată substituirea copilului de la sarcinile școlare. Sărbătorile de iarna se petrec în familie 

Cea mai importantă sărbătoare creștină a iernii este Crăciunul (Sărbătoarea Nașterii Domnului). Se 
spune că Fecioara Maria, când trebuia sa-L nască pe Fiul lui Dumnezeu, umbla, însoțită de Iosif, din casă 
în casă, rugându-i pe oameni să-i ofere adăpost. Ajungând la casa unui anume Crăciun, este dusă de soția 
acestuia în grajd, unde dă naștere lui Iisus. De asemenea, se spune că în noaptea sfântă a nașterii lui Isus s-
au deschis cerurile și Duhul Sfânt a coborât deasupra fiului lui Dumnezeu, luminând grajdul în care domnea 
întunericul. Crăciunul este astfel o sărbătoare sfântă care aduce lumină în sufletele oamenilor. Sărbătoarea 
Crăciunului este anunțată prin obiceiul copiilor de a merge cu colindul în Ajunul Crăciunului (24 
decembrie). Evocând momentul în care, la Nașterea lui Iisus, s-a ivit pe cer steaua care i-a călăuzit pe cei 
trei magi la locul nașterii, copiii –câte trei, la fel ca magii – merg din casă în casă cântând ,,Steaua sus 
răsare…”, purtând cu ei o stea. Ajunul Crăciunului începe cu colindul ,,Bună dimineața de Moș Ajun!” . 
După credința populară, ei sunt purtători de noroc și fericire. Pentru colindele cântate, copiii primesc colaci, 
covrigi, nuci, mere, bani, dulciuri și alte daruri. Alături de cetele de copii, preoții și cântăreții bisericești 
umblă cu icoana pe care este zugrăvită nașterea lui Iisus Hristos și stropesc cu agheasmă oamenii și 
încăperile, anunțând prin cântec ,,Nașterea Domnului” 

Un simbol mult prea cunoscut este bradul de Crăciun. Acesta există în tradiţiile româneşti cu mult 
înainte de era creştină; bradul este cel mai important arbore din obiceiurile româneşti. Bradul este prezent 
la cele mai importante evenimente din viaţa unui om: botezul, căsătoria şi înmormântarea; bradul se 
consideră că aduce noroc, viaţă lungă, prosperitate şi fertilitate, motiv pentru care oamenii îşi împodobesc 
casa cu crengi de brad. În ziua de azi, toată lumea abia aşteaptă să împodobească bradul; acest obicei are 
loc în ajunul Crăciunului sau în noaptea de Crăciun, când Moş Crăciun aduce pe lângă cadouri şi bradul 
frumos împodobit cu globuri şi beteală. 

PROIECT:PREGĂTIȚI CĂSUȚELE, VIN SĂRBĂTORILE  
Obiectivele proiectului: 
- îmbunătățirea rezultatelor școlare ale copilului, ca urmare a consolidării relațiilor părinte-elev, 

profesor–elev, elev-elev; 
- dezvoltarea capacității de cooperare în scopul realizării unui produs; 
- promovarea produselor realizate pe baza unor criterii de calitate în vederea valorificării optime. 
Elevii clasei a VII-a, ajutați de părinți realizează obiecte decorative după fișa tehnologică dată de 

profesor, dar și alte obiecte create de ei. 
Elevii promovează produsul obținut sub forma unei reclame comerciale, într-o expoziție, utilizând 

limbajul grafic specific. 
Materiale necesare: crenguțe de lemn subțiri, bețe de înghețată,placaj sau o bucată de lemn, araced, 

vopsea, pensule,sfoară, foarfecă, stilou de pirogravat, trusa de traforaj. 
Planificarea activităților: 
- colectarea deșeurilor pentru realizarea produselor decorative - o săptămână; 
- realizarea produselor și promovarea lor sub forma unei reclame comerciale - o săptămână. 
Evaluarea proiectului: 
După finalizarea produsului se va face autoevaluarea, interevaluarea (între colegi) și evaluarea (de 

către profesor) 
Acest proiect este o experiență de învățare. Elevii s-au implicat și l-au realizat cu plăcere. 
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Iată rezultatele! 
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SARBATORILE DE IARNA:  

FRUMOASELE TRADITII SI OBICEIURI ROMANESTI 
 

PROF. ANA MARIA GAVRIL 
GRAD. P.P. NR. 1 ORȘOVA 

 
 Odată cu Sărbătorile de Iarnă asistăm la cele mai frumoase tradiţii româneşti. Iarna se ţin obiceiuri 

şi datini populare, ce provin din trecut, dar continuă şi în ziua de azi. 
Vă prezentăm câteva obiceiuri care aduc bucurie românilor cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă: 
 Bradul de Crăciun 
Simbolul sărbătorilor de iarnă este mult doritul brad de Crăciun. Acesta exista în tradiţiile româneşti 

cu mult înainte de era creştină. Bradul este cel mai important arbore din obiceiurile româneşti, fiind prezent 
la cele mai importante evenimente din viaţa unui om: botezul, căsătoria şi înmormântarea. Se consideră că 
bradul aduce noroc, viaţă lungă, prosperitate şi fertilitate, motiv pentru care oamenii îşi împodobesc casa 
cu crengi de brad. 

În ziua de azi, toată lumea abia aşteaptă să împodobească bradul; acest obicei are loc în ajunul 
Crăciunului sau în noaptea de Crăciun, când Moş Crăciun aduce, pe lângă cadouri, şi bradul frumos 
împodobit cu globuri şi beteală. 

 Colindatul 
 Un obicei foarte cunoscut este colindatul. Colindatul începe în data de 24 decembrie şi poate continua 

2 sau 3 zile. La colindat participă de obicei grupuri de copii, de oameni maturi, bătrâni, doar fete, doar 
băieţi, tineri căsătoriţi etc., în funcţie de zona etnografică. 

Colindatul are loc în curtea celor ce primesc colindătorii, în casă sau sub fereastră. Deseori, 
colindătorii sunt primiţi în casă deoarece se spune că ei aduc sănătate şi un an prosper şi sunt recompensaţi 
cu nuci, mere, colaci şi, mai recent, bani. 

În zona Banatului montan, în ajunul Crăciunului focul din casă nu se stinge deloc, pentru ca anul ce 
vine să fie luminos şi bogat. În această zi se împodobeşte bradul cu dulciuri, sub brad se pune un colac, un 
cârnat şi o sticlă de rachiu – daruri pentru Moş Crăciun, iar pentru calul acestuia se pun grăunţe şi fân. 

 Tot în această seară, tinerii se adună în unele case în grupuri de fete şi feciori şi îşi pun măşti: băieţii 
poară măşti de femei iar fetele poartă măşti de bărbaţi, apoi pleacă prin sat. Se strâng în mai multe case 
unde încep să danseze: fetele cu măşti de băiat iau câte o tânără la joc iar băieţii, cu măşti de fete iau câte 
un fecior; în timpul jocului mascaţii sărută perechea aleasă. 

 În Maramureş, spre deosebire de alte zone, are loc “jocul moşilor” – colindarea gazdelor de către 
colindători deghizaţi cu măşti. Aceştia urează sănătate şi fericire gazdelor. 

Toţi colindătorii, indiferent de vârstă, primesc un colac – ce simbolizează soarele; de asemenea ei 
primesc mere şi nuci. În ziua de Crăciun nu se spală rufele şi nu se dă nimic de împrumut; animalele din 
ogradă primesc mâncare din belşug; se spune că dacă animalele se culcă pe partea stângă atunci iarna va fi 
lungă şi geroasă. 

 Şi în zona Moldovei, Crăciunul este o sărbătoare importantă. Toate activităţile ce au loc în ziua 
ajunului sunt de fapt un ritual pentru protecţia animalelor, a livezilor şi a gospodăriei: femeile fac curat în 
toată casa şi pregătesc colaci, iar bărbaţii au grijă să înapoieze orice lucru luat cu împrumut. Tot în această 
zi, femeile coc un colac de forma cifrei 8, care în primăvară urmează să fie afumat şi pus între coarnele 
boilor ce ară pământul. În ajun, femeile pregătesc masa de Crăciun, care trebuie să conţină vreo 12 feluri 
de mâncare, multe dintre acestea fiind din carne de porc, sacrificat cu câteva zile mai înainte. 

 Tot în ziua ajunului încep să meargă colindătorii pe la casele oamenilor: de dimineaţă colindă copiii 
cei mai mici, spre după - amiază şcolarii, iar către seară colindă tinerii. 

 În Bucovina se crede că toate colindele sunt rostite pentru ca diavolii să dispară iar satul să fie curat 
în noaptea de Crăciun; de asemenea, se spune că este un mare păcat dacă o gospodărie are uşa închisă în 
ajunul Crăciunului şi nu poate să-i primească pe colindători. 

În Ialomiţa, cetele de colindători cutreieră uliţele satelor şi gospodăriile ţărăneşti, făcând tradiţionalele 
urări, melodiile şi textele poetice ale colindelor fiind minunate. Adevăratul colindat se desfăşoară în seara 
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şi noaptea de Crăciun. Colindătorii se adună în cete şi îşi aleg un conducător numit de obicei „vătaf“ sau 
„jude“. Colindătorilor propriu-zişi li se alătură câţiva flăcăi cu sarcina să poarte, în saci şi traiste, darurile 
primite. 

 Odată intraţi în curtea casei, colindătorii îşi deapănă repertoriul înaintea membrilor casei, adunaţi în 
prag, cântecele fiind întotdeauna însoţite de dansuri. Apoi, gazda invită colindătorii în casă, unde înainte 
de aşezarea la masă pentru ospăţul comun, vătaful cetei porunceşte să se cânte alte câteva colinde. Numărul 
colindelor depinde în mare măsură de rangul gazdei şi de belşugul de daruri pe care ea urmează să le ofere 
colindătorilor. 

 Capra 
Acest obicei ţine, de regulă, de la Crăciun până la Anul Nou. Măştile care evocau personaje biblice 

sunt înlocuite de masca unui singur animal, al cărui nume variază de la o regiune la alta: cerb în Hunedoara, 
capră sau ţurcă în Moldova şi Ardeal, borita (de la bour) în Transilvania de sud. În Muntenia şi Oltenia, 
capra e denumită „brezaia“ (din cauza înfăţişării pestriţe a măştii) şi obiceiul se practică mai ales de Anul 
Nou. 

 Steaua 
Un alt obicei care în timp şi-a pierdut semnificaţia este mersul cu 'steaua' - obicei vechi ce se întâlneşte 

la toate popoarele creştine. Acesta avea menirea de a vesti oamenii de naşterea lui Hristos: copiii care 
mergeau cu 'steaua' se deghizau în magi şi vesteau marea minune. 

Cântecele despre stea provin din surse diferite: unele din literatura bizantină ortodoxă, altele din 
literatura latină medievală a Bisericii Catolice, câteva din literatura de nuanţă Calvină şi multe din ele, chiar 
din tradiţiile locale. Micul cor al stelarilor, care intră în casă în zilele Crăciunului, cântă „Steaua sus răsare“, 
precum şi alte cântece. 

 Pluguşorul 
Urare tradiţională în preajma Anului Nou, “Pluguşorul” a păstrat ritualul unei invocări magice cu 

substrat agrar. El este întotdeauna însoţit de strigături, pocnete de bici şi sunete de clopoţei, dar plugul 
adevărat, tras de boi, a fost înlocuit cu un plug miniatural, mai uşor de purtat, sau de buhaiul care imită 
mugetul boilor. Textul pluguşorului imprimă un ritm vioi, urărările sunt vesele şi optimiste. 

 Sorcova 
Un obicei de Anul Nou, care aduce mare bucurie copiilor, este umblatul cu sorcova. Aceştia au o 

crenguţă înmugurită de copac sau o sorcovă confecţionată dintr-un băţ în jurul căruia s-au împletit flori de 
hârtie colorată. Numele de sorcovă are originea în cuvântul bulgar surov (verde fraged), făcând aluzie la 
ramura abia îmbobocită, ruptă odinioară dintr-un arbore. Atingând de mai multe ori persoanele cu sorcova 
sunt făcute urări de bine şi bunăstare celui vizat. 

 
SĂRBĂTORILE FERICITE ! 
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MAGIA SÃRBÃTORILOR DE IARNA!  

TRADIŢII ŞI OBICEIURI İN MOLDOVA 

 

 PROFESOR GAVRILA CLAUDIA-ANDRA 
 

Crăciunul în Moldova este încununat cu cele mai multe tradiții și ritualuri populare. Sărbătorile se 

desfășoară în „casa mare”, cea mai frumoasă odaie dintr-o casă moldovenească. Când te gândești la 

bucătăria moldovenească, nu-i așa că te gândești mai întâi la poale-n brâu, plăcinte moldovenești sau 

cozonac? Doar scriindu-le numele și papilele mele gustative sunt în culmea fericirii. Dar moldovenii sunt 

recunoscuți și pentru bucatele tradiționale din porc, precum toba, caltaboșii, cârnații, piftia, și vestitele 

sărmăluțe moldovenești. 

În Moldova, colindatul este una dintre tradițiile cu care localnicii se mândresc cel mai mult. Pregătirile 

încep cu mult înaintea ajunului, când copiii din sat se adună ca să stabilească numărul de colinde și 

colindători, și să pregătească costumele populare. Traseul pe care îl vor parcurge în Ajunul Crăciunului este 

bine stabilit și toate casele sunt colindate. Ceata de colindători este răsplătită de săteni cu mere, colaci și 

nuci. 

Anul acesta mai mult ca niciodată a trebuit să ne adaptăm ȋn ce priveşte organizarea activităţilor 

educative de iarnă. Aşa că a trebuit să fac o planificare neconvenţională a activităţilor desfaşurate privind 

obiceiurile de iarnă.  

“ Serbarea online” a fost modalitatea prin care elevii au reuşit să se vadă şi să cante colinde sau să 

spună poezii legate de iarnă. Pregătirile au inceput cu cateva zile in urmă. Nu se putea incepe fără să se facă 

repetiţii in zilele dinaintea serbării . Emoţii au fost, dar acolo unde sunt emoţii există şi bucurie in suflet. 

Elevii au fost costumaţi in port tradiţional romanesc, au cantat chiar şi in limba engleză apoi au 

participat la un atelier de la distanţă de pictat globuri alături de părinti sau fraţii mai mari sau mai mici. 

Bradul a fost amenajat pe holul şcolii iar elevii l-au putut vedea virtual pe Moş Crăciun care le-a transmis 

cele mai frumoase urări. La final elevii au putut prezenta şi bucate romaneşti tradiţionale. 

Serbările sunt un prilej pentru a fi impreună, de a reflecta alături de cei dragi la realizările de peste an 

sau la planurile de viitor, urandu-ne numai bine inainte de sărbători. 
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 PARTENERIAT CU FAMILIA ,,NE JUCAM, PE COPII II EDUCAM!” 

 

ȘCOALA GIMNAZIALA PADEȘ, GRADINIȚA MOTRU-SEC 

 PROF. PT. INV. PREȘCOLAR, GAVRILESCU CLAUDIA 
 

Părinții și familia au un rol important asupra învățării și dezvoltării copiilor, în formarea și conturarea 

personalității acestora. Se vor simți mult mai implicați dacă sunt facuți să înțeleagă importanța activităților 

educative, programul grădiniței, modul și rațiunile după care este alcătuit. În calitate de primi educatori ai 

propriilor copii, aceștia au un rol esențial în parcursul educațional. 

 Un mediu familiar stimulant, care încurajează învățarea, precum și implicarea parentală în activitățile 

școlare, sunt cruciale pentru dezvoltarea emoțională, socială și cognitivă a copilului. Jocul sau lectura 

împreună cu copiii în primii lor ani de viață, ajutorul acordat la teme sau discuția de acasă despre 

întâmplările de la școală, participarea la întâlnirile dintre părinți și profesori și alte activități școlare vor 

avea efecte pozitive și de durată asupra motivației copilului de a învăța, asupra atenției, comportamentului 

și rezultatelor sale școlare. Consolidarea parteneriatelor familie-școală și implicarea părinților ca parteneri 

de învățare încă din primii ani este, prin urmare, esențială pentru îmbunătățirea dezvoltării copiilor și 

tinerilor. 

 O educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie, iar apoi ea se continuă în grădiniţă şi în 

şcoală. În primul rând, ea se realizează prin puterea exemplului şi abia apoi prin cea a cuvântului. Chiar şi 

atunci când instituţia şcolară oferă programe foarte bune, ea nu poate contracara experienţele negative 

acumulate de copil în familia sa. Pe de altă parte, ceea ce învaţă copilul în instituţia şcolară pierde din 

importanţă şi eficienţă, rezultatele fiind considerabil scăzute dacă părinţii nu întăresc şi nu valorifică 

programul educativ desfăşurat în instituție.  

 În consecinţă, pentru ca eficienţa educaţiei din grădiniţă să aibă un randament sporit, este necesar ca 

programul educativ să fie cunoscut şi înţeles de către familie şi realizat printr-o colaborare strânsă între 

instituţia familială și cea preşcolară.  

Dacă familia va fi implicată de la început în programul educativ, ea va percepe corect importanța 

colaborării cu grădinița, beneficiile acestei colaborări, iar implicarea sa în activitatea grădiniței va fi 

conștientă, intersantă și reciproc avantajoasă.  

Parteneriatul presupune construirea unei relații pozitive între familie și grădiniță, o unificare de valori 

cu efect benefic asupra copiilor.  

”Ne jucăm, pe copii îi educăm!”este un proiect de parteneriat educaţional iniţiat de educatoare din 

dorinţa de a colabora, coopera cu familiile preşcolarilor în scopul dezvoltării relaţiei dintre grădiniță şi 

familie. Parteneriatul are la bază interesul, atât al grădiniței cât și al familiei de a colabora pentru dezvoltarea 
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fizică, cognitivă și socio-emoțională a preșcolarului, dar și stimularea interesului familiei de a se implica în 

activitățile grădiniței. Această colaborare presupune desfăşurarea unor activităţi curriculare-practice, dar şi 

extracurriculare - programe artistice şi vizite.  

În cadrul desfăsurării parteneriatului cu familia a fost desfășurat programul artistic: ” Uite, vine Moș 

Crăciun!”, unde părinții s-au implicat în mod activ la desfășurarea acestuia, au confecționat materiale 

pentru a decora sala de grupă, costumațiile pt. roluri, au participat la repetițiile realizate pentru însușirea 

programului artistic de catre copii. În urma desfășurării acestui program artistic, copiii au învățat să fie 

buni, harnici și darnici, iar părinții au avut satisfacția de a fi utili și de a se mândri de reușita preșcolarilor, 

munca și implicarea colectivă în această activitate a avut un real succes. 

 În concluzie, parteneriatele eficace între familie și școală trebuie să fie bazate pe respect reciproc și 

recunoaștere a valorilor, atuurilor și expertizei fiecăreia dintre părți. Părinții și familiile din toate mediile și 

nivelurile educaționale trebuie să se simtă bineveniți la școală și să fie considerați resurse pentru școală. 
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IMPORTANȚA ACTIVITAȚILOR EDUCATIVE 

 IN PARTENERIAT CU FAMILIA 
 

 PROF. ÎNV. PREȘC.: GENES RAMONA 
 
Succesul şcolar depinde de relaţia familiei cu copiii şi cu şcoala. Când aceşti trei factori 

conlucrează, rezultatul este imediat şi de durată. 
Relaţia familie – şcoală este un subiect des abordat în literatura de specialitate şi supus atenţiei întregii 

societăţi, mai ales pe fondul schimbărilor sociale din ultimii ani. Integrarea în Uniunea Europeană a atras 
după sine o serie de schimbări, inclusiv în domeniul învăţământului. Una dintre aceste schimbări se referă 
la relaţia familie - şcoală. Dacă până nu de mult acest parteneriat a fost dezvoltat unilateral, fiind de multe 
ori considerat „responsabilitatea şcolii”, acest lucru începe să se schimbe.  

O educaţie de calitate se realizează atunci când la procesul de formare a elevilor participă în mod 
armonios toţi factorii educaţionali. Relaţia de colaborare cu familia este una dintre condiţiile esenţiale care 
asigură succesul şcolar. 

Atunci când părinţii, elevii şi ceilalţi membri ai comunităţii se consideră unii pe alţii parteneri în 
educaţie, se creează în jurul elevilor o comunitate de suport care începe să funcţioneze.(Agabrian,2006) 

Cercetările arată faptul că dacă există mai multe oportunităţi ca oamenii să se implice, succesul 
participării va fi mai mare.( Claff, 2007)  

Implicarea informală poate însemna:  
- părintele vine la şcoală să discute despre progresul copilului său;  
- părintele participă la o activitate organizată de şcoală, cum ar fi o serbare;  
- părintele acţionează ca voluntar la clasă;  
- părintele participă ca voluntar la organizarea unui eveniment din viaţa şcolii;  
Implicarea formală înseamnă:  
- părintele participă la activităţile unui grup de lucru din şcoală sau ale unui comitet, la nivelul căruia 

se iau decizii care privesc şcoala;  
- părintele este membru al Consiliului Părinţilor sau al Consiliului de Administraţie;  
- părintele participă la un proiect sau este membru al unui grup de lucru din şcoală;  
Cele mai eficiente şi mai la îndemână modalităţi de concretizare a colaborării cu familia s-au dovedit 

a fi următoarele:  
- şedinţele cu părinţii oferă ocazia de a interacţiona, de a discuta şi a se pune de acord asupra 

programului, asupra progreselor copiilor, de a iniţia schimbări în derularea unor programe;  
- lectoratele pe teme propuse de cadrele didactice sau sugerate de părinţi, cu scopul unei mai bune 

informări asupra problemelor ce vizează evoluţia cognitivă şi emoţională a copiilor;  
- consultaţiile individuale oferă posibilitatea informării personale asupra unor probleme 

comportamentale ale copilului, a analizei cauzelor ce au generat aceste manifestări, a iniţierii unor măsuri 
educative a căror eficienţă este dată de consecvenţa aplicării acestora;  

- vizite, plimbări, excursii, drumeţii: părinţii se implică în organizarea. 
De pe urma parteneriatelor familie – şcoală au de câştigat atât părinţii, cât şi cadrele didactice, dar 

mai ales copiii:  
a. Avantajele copiilor: 
- copiii simt dragostea şi apropierea părinţilor nu numai prin atenţia şi bunăvoinţa care li se oferă 

acasă, ci şi prin interesul pe care aceştia îl au faţă de activităţile desfăşurate la şcoală;  
- copiii sunt mai siguri pe ei, sentimentul de siguranţă fiindu-le absolut necesar pentru dobândirea 

echilibrului interior şi dezvoltarea armonioasă a personalităţii;  
- copiii trăiesc mândria de a-şi vedea părinţii alături în momente importante pentru ei;  
b. Avantajele familiei:  
- părinţii au şansa de a deveni participanţi la educaţie prin implicarea afectivă şi efectivă, prin emoţiile 

trăite alături de copiii lor;  
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- părinţii au prilejul de a sta foarte aproape de copii, de a-i înţelege mai bine, au posibilitatea să-i 
observe, să vadă cum se comportă aceştia în colectiv;  

- părinţii se cunosc mai bine între ei şi pot colabora mai uşor atunci când sunt solicitaţi sau se iveşte 
o problemă;  

c. Avantajele şcolii:  
- apropiindu-ne de părinţi, colaborând cu ei, putem cunoaşte relaţiile părinte-copil;  
- cunoscând situaţia şi posibilităţile financiare ale şcolii, părinţii pot contribui financiar la realizarea 

unor activităţi;  
- participând activ la viaţa şcolii, părinţii vor conştientiza că ea desfăşoară un proces instructiv – 

educativ bine fundamentat şi organizat.  
Indiferent de statutul economic, etnic sau cultural al familiei, implicarea părinţilor în educaţia copiilor 

conduce la îmbunătăţirea performanţelor şcolare şi a prezenţei la cursuri, precum şi la reducerea ratei 
abandonului şcolar şi a delicvenţei. Părinţii şi familia au un impact puternic asupra educaţiei tinerilor. Copiii 
ai căror părinţi le ascultă problemele, îi sprijină în efectuarea temelor, se implică, transformând experienţele 
de zi cu zi ale copilului în oportunităţi de învăţare, sau îi îndrumă cu ajutorul materialelor şi instrucţiunilor 
oferite de dascăli, obţin rezultate şcolare impresionante.  
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DE CE SA FACEM ACTIVITAȚI EXTRAȘCOLARE? 

 
GEORGESCU ADRIANA, PROF. INV. PRIMAR 

LICEUL SANITAR “ANTIM IVIREANU”, RM. VALCEA 
 
 Ideea activităților extrașcolare era menită să ofere copilului alternative ale educației scolare, care 

necesită un efort intelectual predominant. Astfel, erau activități care să ofere copilului posibilitatea să se 
miște, să se exprime liber, să facă lucruri care îi plac, să descopere, să experimenteze. De aceea, aceste 
activități erau mai mult cercuri destinate diferitelor hobby-uri. Punctul de plecare este întotdeauna ceea ce 
ne transmite copilul, activitățile spre care manifestă interes, pe care le face cu plăcere, în care se simte în 
largul său. Spre exemplu, copiii care au înclinații spre latura artistică pot fi orientați spre activități care să 
le permită explorarea acestei laturi, cum ar fi pictură, dans, modelaj, decorațiuni; cei care sunt înclinați spre 
exprimarea emoțiilor și spre a fi expresivi pot fi implicați în activități de teatru, pantomimă, iar cei carora 
le plac jocurile de istețime, care sunt preocupați de strategii de gândire, activități de mindlab, sculptura, 
aerodinamica, natura, dans etc. 

 În funcție de vârsta copilului, ei pot aprecia anumite activități, se pot implica în ele sau pot refuza să 
participe deoarece li se pare că nu este pe placul lor sau este prea greu. Este important sa ținem cont de 
vârsta copilului și să alegem în funcție de posibilitățile acestuia. Un eșec poate atrage dupa sine refuzul și 
chiar o imagine negativă de sine a copilului. 

 La vârsta școlară, aceste activități pot contribui la creșterea încrederii în sine, la creșterea 
spontaneității și creativității, la dezvoltarea unor opinii și a unor inițiative. Copilul are capacitatea de a ne 
transmite în ce se poate implica, ce poate păstra, ce nu îi este de folos sau ce nu este atractiv pentru el. A 
experimenta și a cunoaște liber îi poate permite apoi să simtă ceea ce este potrivit pentru el. 

 Vizitele la muzee, expoziţiile, monumente şi locuri istorice, case memoriale – organizate selectiv – 
constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului nostru. Ele 
oferă elevilor prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, procesul de producţie în 
desfăşurarea sa, operele de artă originale, momentele legate de trecutul istoric local, naţional, de viaţa şi 
activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii universale şi naţionale, relaţiile dintre oameni 
şi rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează activitatea de învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce 
elevii acumulează în cadrul lecţiilor.  

 Vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive, stimuleaza şi orientează 
copiii spre unele domenii de activitate: muzică, sport, poezie, pictură. Excursiile şi taberele şcolare 
contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile ţării, la educarea dragostei, respectului 
pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin excursii, copiii pot cunoaşte realizările oamenilor, locurile 
unde s-au născut, au trăit şi au creat opere de artă. 

 De la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinte punându-i in contact direct cu 
obiectele şi fenomenele din natură. Activităţile de acest gen au o deosebită influenţă formativă, au la bază 
toate formele de acţiuni turistice: plimbări, excursii, tabere. În cadrul activităţilor organizate în mijlocul 
naturii, al vieţii sociale, copiii se confruntă cu realitatea şi percep activ, prin acţiuni directe obiectele, 
fenomenele, anumite locuri istorice. Fiind axate în principal pe viaţa în aer liber, în cadrul acţiunilor 
turistice, elevii îşi pot forma sentimentul de respect şi dragoste faţă de natură, faţă de om şi realizările sale. 

 În urma plimbărilor, a excursiilor în natură, copiii pot reda cu mai multă creativitate şi sensibilitate, 
imaginea realităţii, în cadrul activităţilor de desen şi modelaj, iar materialele pe care le culeg, sunt folosite 
în activităţile practice, în jocurile de creaţie. La vârsta şcolară, copiii sunt foarte receptivi la tot ce li se arată 
sau li se spune în legătură cu mediul, fiind dispuşi să acţioneze în acest sens. 

 Un ajutor important ne oferă perioada în care se desfășoară activități în săptămânile ALTFEL. 
Școlarii au șanse reale să-și exprime dorințele, alături de părinți și profesori. Ei pot vota activitățile 
preferate. Rezultatele acestori activități au mare succes. 

 Elevii trebuie să fie îndrumaţi să dobândească: o gândire independentă, nedeterminată de grup, 
toleranţă faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi 
posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, este însă important ca profesorul însăşi să fie creativ. 
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Elevii sunt atraşi de activităţile artistice, reacreative, distractive, care ajută la dezvoltarea creativităţii, 
gândirii critice şi stimulează implicarea în actul decizional privind respectarea drepturilor omului, 
conştientizarea urmărilor poluării, educaţia rutieră, educaţia pentru păstrarea valorilor, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliografie: 
 Cernea, Maria, ”Contribuția activităților extracurriculare la optimizarea procesului de învățământ, în 

învățământul primar” nr.1/2000, Ed. Discipol, București;  
 Nicola, I., Tratat de pedagogie școlară, 2000, Ed. Aramis, București 
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IMPORTANȚA ACTIVITAȚILOR EDUCATIVE 

 IN PARTENERIAT CU FAMILIA 
 

ȘCOALA GIMNAZIALA „NICOLAE BALCESCU”, ARAD 
PROF. GEORGESCU MARILENA-CAMELIA 

 
 MOTTO: „Menirea firească a şcolii nu este să dea învăţătură, ci să deştepte, cultivând destoiniciile 

intelectuale în mintea copilului, trebuinţa de a învăţa toată viaţa”. - Ioan Slavici  
  
 Implicarea părinților în activitățile școlii este un factor deosebit de important în dezvoltarea și 

creșterea copilului. Studiile arată că șansele copilului de a crește, de a se dezvolta și de a obține rezultate 
mai bune cresc pe măsură ce părinții sunt mai implicați în educația copilului.  

 Prin încheierea parteneriatelor, părinții sunt încurajaţi să ia parte la planificarea şi derularea 
programelor educative pentru copii, ceea ce implică o responsabilizare şi o eficienţă sporită. Astfel, aceștia 
au posibilitatea să-şi cunoască mai bine copiii, modul lor de manifestare în viaţa de grup, pot înţelege mai 
bine rolul lor educativ. 

 Pentru creșterea implicării părinților în activitățile școlii sunt necesare a fi aplicate în mod constant 
următoarele exemple de bune practici: 

 - elaborarea de către fiecare școală a unor programe - numite programe de educare/implicare a 
părinților în activitatea școlară - care să fie cunoscute de elevi și părinți care să contribuie la creșterea 
implicării și responsabilizării părinților în activitățile școlare; 

 - obținerea unei implicări benevole a părinților, de bună voie, care numai astfel poate fi benefică, iar 
sprijunul acordat este real; 

 - implicarea părinților în activitățile extrașcolare; 
 - participarea părinților, alături de copil, la activitatea de învățare de acasă; 
 - acordarea unei zile libere din partea angajatorilor pentru prezența părinților la ședințele cu părinții 

sau la întâlnirile cu personalul școlii. 
 Există o serie de motive pentru care implicarea părinților în activităţi coordonate de şcoală este mai 

mult decât recomandată: implicarea părinților îmbunătățește performanțele şcolare ale copiilor; cu cât 
părintele este implicat mai mult, cu atât şansa de succes şcolar a copilului este mai mare; implicarea 
părinților duce la un comportament al copiilor în clasă mai bun; un părinte poate influenţa decisiv atitudinea 
copilului față de școală, comportamentul la clasă, stima de sine și motivația; părinții ar trebui să rămână la 
fel de implicaţi în educația copiilor lor, de la nivel preşcolar până la liceu inclusiv; formarea adecvată și 
disponibilitatea resurselor necesare pot ajuta părinții să se implice; exerciţiile de lectură ale copilului 
împreună cu părinţii îmbunătăţesc considerabil abilitățile copilului si de aceea școlile caută în mod activ 
modalități pentru a-i implica pe părinți; implicarea părinților ridică moralul profesorilor și aduce beneficii, 
atât pentru copii, cât și pentru părinți; părinții vor avea o mai bună înțelegere a curriculum-ului și a 
activităților școlare și vor comunica mai bine cu copiii lor. 

 Pentru realizarea parteneriatului cu părinţii este esenţial ca: părinţii să fie priviţi ca participanţi activi, 
care pot aduce o contribuţie reală şi valoroasă la educarea copiilor lor; să se recunoască şi să se valorifice 
informaţiile date de părinţi referitor la copii; părinţii să ia parte la adoptarea deciziilor referitoare la copiii 
lor. 

 În concluzie, familia și școala sunt cele care influențează dezvoltarea individului și procesul educativ. 
De aceea este foarte importantă colaborarea tuturor celor care intervin în procesul de dezvoltare și formare 
al copilului. 

 
• Constantin Cucoș- Psihopedagogie pentru examenele de definitivare și grade didactice, Editura 

Polirom, 2009. 
• Constantin Cucoș- Pedagogie, Editura Polirom, 2004. 
• Ioan Bontaș- Tratat de pedagogie, Editura All, București, 2008. 
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 IMPORTANȚA ACTIVITAȚILOR EDUCATIVE 

 IN PARTENERIAT CU PARINȚII  
 
 

GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT, NR. 53, ORADEA, BIHOR 
PROF. INVAȚAMANT PREȘCOLAR: CHEREGI GEORGETA  

 
 Johann Amos Comenius, in lucrarea sa,, Didactica Magna '' consideră că, la naștere, natura 

înzestrează copilul numai cu,, semințele științei, ale mortalității și ale religiozitatii", ele devin un bun al 
fiecărui om, numai prin educație. Rezultă, că, în concepția sa, educația este o activitate de stimulare a 
acestor,, semințe "și, implicit, a procesului de umanizare, omul,, nu poate deveni om decât dacă este 
educat''. 

 Grădinița reprezintă instituția unde se realizează educația formală a copilului, un mediu creativ, in 
care se pun bazele educației. Unul din factorii importanți care facilitează realizarea educației este familia 
care reprezintă celula de bază a societății. După cum se stie, educația copilului începe in familie, de aceea 
între grădiniță si mediul familial, trebuie să existe o întrepătrundundere.  

 Familia este cea care asigură creșterea și educarea copilului, dar, oricât de eficienta ar fi ea, nu poate 
asigura o instruire, in totalitate. Familia are nevoie de un sprijin și susținere pentru a rezolva problemele 
legate de creșterea generațiilor viitoare.De aceea, este necesară colaborarea cu instituțiile de învățământ. 
Prin intermediul profesorului, părinții își pot cunoaște copiii, atât din punct de vedere cognitiv, cât și afectiv.  

 Colaborarea părintelui cu grădinița presupune implicarea acestuia in diverse activități, cunoașterea 
mediului in care copilul învață, acționează și interacționează, cât si comportamentul acestuia, pentru a putea 
interveni in vederea înlăturării unor probleme care ar putea să apară.  

 Realizarea parteneriatului dintre gradinita și familie presupune o bună colaborare între părinte și 
profesor, o informare reciprocă . Profesorul are obligația de a transmite părintelui toate informațiile 
referitoare la evoluția fizică și psihică a copilului, comportamentul copilului in relațiile cu colegii, 
profesorii, iar părintele are obligatia de a-i pune la dispozitie toate informațiile privind dezvoltarea fizica și 
psihică a copilului, pâna la intrarea in gradinita si toate aspectele, care au legătură cu copilul. Gradul de 
implicare al părinților in viața școlară, influențează și rezultatele acestora. Cu cât părintele colaboreaza mai 
bine cu grădinița, cu atât rezultatele sunt mai bune.  

 La nivelul grădiniței, colaborarea cu cadrul didactic se poate realiza prin organizarea de ședințe cu 
părinții, constituirea Comitetului de părinți,Asociatiile de părinți, întâlniri cu părinții, acțiuni de voluntariat, 
discuții individuale cu părinții, 

 Modalitățile de colaborare cu părinții sunt diverse, iar disponibilitatea acestora din urmă, trebuie 
stimulată. Dintre acestea amintim: 

● Serbările au o importanță deosebită in viața copilului, cat si a familiei. Părintele are posibilitatea 
de a evalua rezultatele copilului, atât individual, cât si la nivelde grupă.Ele au rolul de a-l ajuta pe copil sa 
isi depășească teama si să isi dezvolte încredere in forțele proprii.  

● Vizitarea unității este un prilej de a cunoaște mediul educational unde copilul își va desfășura 
activitatea si își va petrece o vreme. Se poate realiza individual sau colectiv, in cadrul Zilelor Porților 
deschise, pentru a putea observa sălile de grupă, cadrele didactice.  

● Întrunirile părinților, fie cu ocazia organizării ședinței cu părinții, a Asociatiilor de părinți, 
Comitetelor de părinți. Scopul acestora este cunoașterea părinților, planifcarea si participarea la rezolvarea 
unor probleme de ordin organizatoric.  

● Activități extrașcolare prin care părinții participă împreună cu copiii. Vizitele organizate in 
vederea cunoașterii unor aspecte din natură, a valorilor spirituale, a unor monumente, lăcașuri de cult. Prin 
intermediul acestora, părinții pot cunoaște comportamentul copiilor, în relațiile cu colegii, profesorii, trăiesc 
sentimente de bucurie și respect față de valorile morale si culturale, oferindu-le modele de comportament.  

● Avizierul este locul in care se menține zilnic contactul cu părinții, unde sunt transmise informații 
referitoare la orarul grădiniței, grupei, deplasări, vizite,a poeziilor si cântecelor învățate.  
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● Expoziție de lucrări unde se pun pe un panou lucrările practice, artistico-plastice, realizate de copii, 
pe parcursul zilei. 

● Consilierea părinților . O dată pe săptămână, cadrul didactic are obligatia de a stabili o oră 
consilierea părinților care se desfășoară in sala de grupă, după o planificare prealabila,prin care sunt 
informați părinții, fie individual, in funcție de gravitatea problemelor ivite. Informațiile sunt confidențiale.  

 Meseria de părinte este una dintre cele mai importante și dificile. Pentru a vă putea ajuta copilul, 
trebuie să știți ce învață, cum trebuie să il ajutați și cum puteți să il sprijiniți in vederea realizării progresului. 
Învățarea in familie poate fi și distractivă, încurajând și dezvoltând abilități pe care copilul le va folosi mai 
târziu in viață.  
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IMPORTANTA PARTENERIATULUI GRADINITA SI PARINTI 

 

PROF. INV. PRESCOLAR, VRINCIANU GEORGIANA-MARIA 

ŞCOALA GIMNAZIALA NR.1 BARSANESTI, JUDETUL BACAU 
 

“Fiecare copil pe care îl educăm este un OM dăruit societăţii”(N. Iorga) 

 Mediul în care copilul se naşte,traieşte primii ani ai vieţii,se dezvoltă şi se formează pentru viaţă este 

cel oferit de familie.Ea are rolul central în asigurarea condiţiilor necesare trecerii prin stadiile de dezvoltare 

ale copilăriei.Mediul familial ocupă un loc central în multitudinea factorilor determinanţi ai evoluţiei 

copilului deoarece copiii sunt foarte receptivi la influenţele pozitive sau negative care se exercită asupra 

lor. 

Educaţia din familie a copilului se continuă cu cea din grădiniţă, care oferă un mediu educaţional 

important cu multiple valenţe educative, în care copilul vine să-si lărgească sfera de cunoaştere, să 

socializeze şi să păşească într-o nouă etapa de viaţă socială. 

În cadrul parteneriatului grădiniţă- familie ,activităţile sunt importante, dar şi organizarea 

acestora.Printre modalitătile prin care parteneriatul educaţional se materializează sunt : şedinţele cu 

părinţii,atelierele de lucru cu părinţii,voluntariatul unde pot participa atât parinţii preşcolarilor cât şi alţii 

membrii ai familiei;serbările şcolare unde pot participa şi părinţii,fără să fie doar spectatori.  

Serbările şcolare – reprezintă evenimente de o importanţă deosebită în activitatea copiilor şi în viaţa 

familiilor acestora-atât din punct de vedere afectiv, cât şi cognitiv, dând ocazia copiilor de a prezenta, într-

o manieră personală şi originală, tot ce au învăţat pe parcursul unui semestru sau an şcolar. Acest tip de 

activităţi extracurriculare au reprezentat întotdeauna un prilej de manifestare inedită al talentului nativ al 

copilului. Este o ocazie în care copilul îşi poate pune în valoare inteligenţa dominantă descoperită şi 

valorificată de cadrul didactic. De multe ori familia este surprinsă de potenţialul propriului copil. 

Cântecul, dansul, recitarea de poezii sau interpretarea unor piese de teatru reprezintă câteva dintre 

formele de manifestare prin care copilul îşi satisface nevoia de afirmare de joc, căpătând încredere în 

propriul potenţial artistic şi cognitiv. De aceea o sărbătoare şcolară reprezintă un mijloc eficient de educare, 

de influenţare formativă a copiilor, de sudare a colectivului, de asigurare a unor contexte educaţionale în 

care relaţionările se produc în condiţii inedite, de încurajare a talentului, de dezvoltare a aptitudinilor şi de 

stimulare a copiilor timizi sau mai puţin talentaţi. Este foarte indicat ca pe parcursul serbării să iniţiem 

momente interactive părinţi-copii :jocuri, scenete, recitare, dansuri populare, cântece pe care părinţii fie le 

cunosc, fie le învaţă împreună cu copiii. Toate acestea contribuie la sudarea relaţiilor dintre copii şi părinţi, 

atmosfera să fie mai caldă, de sărbătoare a tuturor vârstelor.Acest parteneriat este o oportunitate pentru 

părinţi de a cunoaşte propriul copil în alte situaţii decât cele de acasă, de a cunoaşte grupul din care face 
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parte copilul, de a se simţi bine alături de propriul copil, de a înţelege mai bine caracteristicile vârstei 

fiului/fiicei, de a relaţiona cu ceilalţi părinţi din grup şi de a găsi puncte comune, de a relaţiona cu profesorii 

care însoţesc copiii. Este o ocazie de a cunoaşte viaţa şcolii. 

Sunt multe metode de colaborare grădiniţă-famile ,ele deosebindu-se de scopul urmărit şi de modul 

de realizare:participarea părinţilor la activităţi demonstrative;organizarea unor expoziţii cu lucrări realizate 

de copii;participarea părinţilor alături de copii la diferite ateliere de lucru ,organizate de cadrul 

didactic;organizarea de activităţi extracurriculare organizate şi desfăşurate împreună cu părinţii (vizite la 

muzee,patiserii,fabrici) 

În concluzie, familia şi grădiniţa sunt cele care influenţează dezvoltarea copilului şi procesul 

educativ,de aceea este foarte importantă colaborarea tuturor celor care intervin în procesul de dezvoltare şi 

formare al copilului. 
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IMPORTANȚA ACTIVITAȚILOR EDUCATIVE 

 IN PARTENERIAT CU PARINȚII 
 

PROF. INV. PREȘCOLAR GEORGIU VALERIA MONICA 
GRADINIȚA P.P. ,,DUMBRAVA MINUNATA”  

STRUCTURA GRADINIȚA P.P.,,PRICHINDELUL” HUNEDOARA  
 
Motto: „Poți să cutreieri lumea toată și să te minunezi de rezultatele civilizației, dar nimic nu-i mai 

fermecător decât colțul de pământ pe care te-ai născut. ” V. Alecsandri 
 
Ca parte componentă a procesului complex și îndelungat de formare a personalităţii copilului, 

cunoaşterea obiceiurilor, a tradiţiilor populare şi etnografice locale are o importanţă deosebită. 
Tradițiile, cântecele populare și colindele specifice Ținutului Pădurenilor din județul Hunedoara sunt 

un mijloc puternic de a trezi în sufletul copiilor dragostea pentru plaiul natal, îi familiarizează pe aceştia cu 
melodiile populare româneşti de joc specifice zonei în care trăim. În opera sa, Vasile Alecsandri spunea: 
„Poți să cutreieri lumea toată și să te minunezi de rezultatele civilizației, dar nimic nu-i mai fermecător 
decât colțul de pământ pe care te-ai născut.” 

Orice om străbate județul Hunedoara va fi impresionat, printre altele, de frumusețea, varietatea și 
ineditul ținuturilor care îl alcătuiesc. Din Țara Moților Zărăndeni până în Ținutul Momârlanilor, de pe Valea 
Mureșului până în Țara Hategului, întâlnim localități vechi de mii de ani, cu tradiţii şi obiceiuri bine 
înrădăcinate. Ținutul Pădurenilor, cu satele și comunele lui atât de pitoreşti, este un adevărat tezaur de 
etnografie, un model de locuire milenară, o zonă care se distinge prin originalitate şi un farmec aparte. 

Familia are un rol foarte important în păstrarea tradițiilor în viața copiilor, precum și în transmiterea 
lor, generație cu generație. Activitățile propuse ca parte a unui opțional pentru grupa mare vin în 
completarea a ceea ce părinții și bunicii le transmit deja micuților pădureni. 

Categoriile de activități implicate în acest opțional menit să pună o cărămidă în plus la continuarea 
tradițiilor pădurenești sunt educaţia pentru ştiinţă, educarea limbajului, educaţia fizică, educația plastică și 
educaţia muzicală. 

Obiective cadru: 
• Să cunoască şi să-şi însuşească cântecul popular cu toate variantele specifice Ținutului 

Pădurenilor; 
• Să cunoască obiceiurile şi tradiţiile locale şi naţionale; 
• Să descopere această valoroasă şi inestimabilă comoară a valorilor româneşti; 
• Să dobândească cunoștințe despre decorarea obiectelor cu elemente şi motive populare specifice 

Ținutului Pădurenilor; 
• Să cunoască muzica populară, diferite instrumente muzicale specifice folclorului românesc 

(saxofon, fluier, acordeon, vioară etc.). 
În vederea atingerii obiectivelor propuse, am planificat o serie de activități în care să fie implicaţi 

copiii, părinții și cadrele didactice. O parte s-au desfăşurat în grădiniță, unde am organizat activități practic-
aplicative, dar şi în afara ei, bucurându-ne împreună de vizite şi excursii. 

Tradițiile sunt esențiale pentru a ne păstra identitatea noastră ca popor, unicitatea. De aceea, a insufla 
copilașilor iubirea față de tradiție este un lucru nespus de important. Din acest motiv, acest opțional este 
foarte special pentru noi toți, educatoare, părinți și copii.  
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE  

ÎN PARTENERIAT CU PĂRINȚII 
 

 PROF. GERGELY JUDIT 
 GPP„CSIPKERÓZSIKA” 

 TÂRGU SECUIESC, COVASNA 
 
 „Într-un parteneriat adevărat, nevoile partenerului sunt tot atât de importante ca ale tale însuți. Cu 

nimic mai importante, cu nimic mai puțin importante. Exact la fel de importante.”-Paul Ferrini 
Un adevărat parteneriat între şcoală şi familie nu este cel înscris pe o foaie de hârtie și semnat de 

părinte şi director, este relaţia activă, de implicare şi de o parte şi de cealaltă, este bucuria şi tristeţea, este 
succesul şi eşecul din care beneficiarul este copilul. Copilul este o taină pe care întâi trebuie să ne 
cunoaștem, să o descifrăm şi apoi să lucrăm neîntrerupt pentru asta, părinţi şi profesori. Trebuie să-l 
înţelegem, ca apoi să se înţeleagă pe sine şi lumea în care trăieşte. 

Educaţia, este un proces al cărui scop esenţial este de a uşura o anumită modificare de comportament. 
Educația este un proces foarte lung care începe să fie învățat de către familie și apoi de școala și este nevoie 
de ambele părți pentru a obține o dezvoltare completă educațională și personală. Prin urmare, școala trebuie 
să accepte importanța participării și colaborării părinților în educația copiilor și necesitatea unei relații 
cordiale între ele profesor și părinți, astfel încât profesorii să își poată îndeplini funcția eficient și complet. 
Părinţii sunt primii profesori ai copilului, ei începând educarea lui în mediul familial. Împreună cu părinţii, 
şcoala îşi are rolul bine stabilit, intervenind în dezvoltarea primară a copilului. În acest context, educarea 
părinţilor după principii ştiinţifice de psihopedagogie devine o necesitate. Părinţii trebuie să fie pregătiţi 
pentru a juca rolul lor educativ în cooperare cu profesorii; şcolile trebuie să asigure părinţilor asistenţa 
necesară. Trebuie să promovăm o cultură participativă și părinții să colaboreze pentru a favoriza copilului, 
principalul protagonist al procesului educațional. 

Importanța unei relații bune între familie și școala, au un scop comun acela de dezvoltare globală și 
armonică a copiilor și, prin urmare, trebuie să fie o sarcină comună; o modalitate de a facilita realizarea 
acestui obiectiv principal. În zilele noastre școlile și părinții cer acest sprijin și colaborare reciprocă.  

Când vorbim despre implicarea părinților în educația copiilor nu se referă doar la ședințe ci și 
participarea la activitățile propuse, și că există o relație de încredere și ajutor între părinți și educatori. 
Această relație devine astăzi un pilon foarte puternic pentru eficacitatea și răspunsuri pozitive ale dezvoltării 
educaționale și personale a copiilor care a demonstrat că, în absența acestei cooperări, copilul va avea multe 
probleme în evoluția lui școlară și vor exista numeroase limitări. În caz contrar, dacă se dă această cooperare 
adecvată, copilul va evolua în mod satisfăcător și există multe avantaje de care se va bucura. 

 Şcoala şi familia sunt două instituţii care au nevoie una de alta. Şcoala şi familia trebuie să găsească 
făgaşul colaborării autentice bazată pe încredere şi respect reciproc, pe iubirea faţă de copil, să facă loc unei 
relaţii deschise, permeabile, favorizante schimbului şi comunicării de idei. Părinţilor le revine rolul esenţial 
în creşterea copiilor, asigurându-le acestora nu numai existenţa materială, cât şi un climat familial, afectiv 
şi moral. 

 Educaţia nu este un proces de care este responsabilă în mod exclusiv şcoala, dar nici părinţii; este un 
proces al cărui succes depinde de colaborarea dintre cele două părţi implicate.  

 „Copiii nu sunt singurii care cresc. Și părinții cresc. Tot așa cum noi ne privim copiii, să vedem ce 
fac cu viețile lor, tot așa ne privesc și ei pe noi, să vadă ce facem noi cu ale noastre. Nu le pot spune copiilor 
mei să ajungă până la stele. Tot ce pot face este ca eu să mă întind spre ele.”-Joyce Maynard 
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IMPORTANȚA ACTIVITAȚILOR EDUCATIVE 

 IN PARTENERIAT CU PARINȚII 
 

GERGELY-KOVACS KATALIN 
COVASNA 

 
A-ţi petrece timpul cu copiii este mai important decât banii cheltuiţi cu ei CitateMaxime.ro 
Pornind de la ideea că familia reprezintă lada de zestre a copilariei, proiectul constituie un bun prilej 

de a-i invita pe părinţi să se alăture copiilor şi să se implice participând alături de aceştia la activităţile 
propuse contribuind astfel la intărirea interacţiunilor şi relaţiilor dintre părinţi şi copii şi de ce nu între 
părinţi şi grădiniţă. Creșterea unor copii sănătoși din punct de vedere fizic și emoțional este cea mai 
importantă misiune a meseriei de părinte. Copilul din ziua de azi simte nevoia de adulţi disponibili pentru 
a-i respecta ritmul de viaţă, pentru a-i satisface nevoile emoţionale, de adulţi care să participe la jocurile 
sale. 

O situaţie cu care se confruntă tot mai mulţi părinţi în zilele noastre este timpul insuficient petrecut 
alături de copii . Cei 7 ani de acasă sunt mai valoroşi decât cei 3-5ani de facultate. De aici nevoia de a fi 
cât mai mult prezenţi şi responsabili în procesul de creştere şi educare a copiilor. 

Proiectul vizează îmbunătăţirea procesului de educaţie în relaţia părinte-copil. 
Se poate afirma că eficienţa întregii activităţi din grădiniţă este determinată, în mod substanţial, de 

relaţiile pedagogice stabilite între educatori şi copii, intre copii dar şi de relaţiile între familie şi grădiniţă, 
între copii şi părinţi.  

Grădinița trebuie să facă tot ce-i stă în putinţă pentru valorizarea maximă a fiecărui copil prin 
stimularea intelectuală a acestora, a creativității, a aptitudinilor, a atitudinilor și a trăsăturilor lor de 
personalitate iar familia trebuie să devină un participant activ în procesul de instruire, educare. 

„Totul educă: oamenii, lucrurile, fenomenele, dar în primul rând şi în cea mai mare măsură, oamenii. 
Între aceştia primul loc îl ocupă părinţii şi educatorii” (A. S. Makarenko, “Carteapentrupărinţi” 

DESCRIEREA ACTIVITĂŢII: 
Activităţile din proiect se vor derula împreună cu părinţii, bunicii, alţi membri ai familiilor copiilor 

şi invitaţi din cadrul comunităţii locale, si vor fi un prilej de exprimare a încrederii şi respectului reciproc 
între educatoare –părinţi copii. Părinţii vor avea avantajul de a primi exemple despre modul în care pot să 
extindă procesul de învăţare şi acasă, despre cum pot deveni prietenii copiilor şi vor stabili relaţii cu alţi 
copii sau adulţii, iar educatoarele vor vedea cum participă părinţii la activităţi împreună cu copilul, vor 
primi informaţii despre preocupările acestora şi relaţia părinte-copil. 

SCOPUL PROIECTULUI: 
• Cultivarea şi dezvoltarea parteneriatului dintre familie şi grădiniţă; 
• implicarea parinţilor în viaţa grădiniţei, astfel încât să devină parteneri activi în educaţia copiilor;  
• promovarea principiilor, valorilor şi efectelor educației timpurii, exercitate în cadrul formal-

grădiniță și nonformal-familie.  
 
OBIECTIVE: 
 Crearea de oportunităţi de a-şi cunoaşte copiii, a desfăşura activităţi în funcţie de preferinţele şi 

potenţialului creativ al acestora, de a se juca împreună; 
 Familiarizarea părinţilor cu strategii specifice procesului de învăţământ dar şi activităţi outdoor şi 

de team building accesibile atât copiilor cât şi părinţilor; 
 Încurajarea relaţiilor de prietenie şi colaborare între copii şi între părinţi; 
 Încurajarea iniţiativei şi implicării active a familiilor copiilor şi membrilor comunităţii locale ca 

parteneri egali şi responsabili în educaţia preşcolarului; 
 Recunoaşterea importanţei timpului de calitate petrecut alături de copii cu ocazia unor activității 

desfășurate 
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TRADIȚIE ȘI ORALITATE IN BANAT  

– MERSUL FINILOR LA NAȘI IN A DOUA ZI DE CRACIUN 
 

GHEJU NICOLAE COSMIN  
ȘCOALA GIMNAZIALA ”AUREL PEIA” EZERIȘ 

 JUD. CARAȘ-SEVERIN  
 
 Viaţa într-o comunitate presupune şi apariţia, conservarea unor obiceiuri şi practici populare. Acestea 

sunt mai puternice în localităţile rurale, unde tradiţia este mult mai bine conservată, respectată. 
 Obiceiurile oamenilor locului sunt transmise din generaţie în generaţie şi sunt diferite manifestări în 

care se îmbină, deopotrivă, credinţele religioase, obiceiurile şi tradiţiile locale. În aceste manifestări se 
regăsesc cele mai vechi, importante şi semnificative momente din viaţa oamenilor, începând cu naşterea, 
munca, viaţa cotidiană, până la moarte. 

 Ele se transmit, cel mai adesea, prin viu grai. Majoritatea obiceiurilor religioase sau legate de muncă, 
se regăsesc şi la alte comunităţi, mai ales pe plan regional. Uneori li s-au mai adăugat elemente alogene, 
ori au fost transformate, sau adaptate la specificul local. 

 Create de popor şi transmise pe cale orală, din generaţie în generaţie, datinile şi obiceiurile au devenit, 
în cursul vremii, o necesitate a vieţii, în ele reflectându-se dorinţa de o viaţă mai bună, mai prosperă, cu 
mai multă bucurie, fericire şi avuţie. Credinţele şi obiceiurile vechi, moştenite de la străbuni s-au păstrat 
aici, mai bine ca oriunde. Stând de vorbă cu sătenii, poţi auzi vorbindu-se despre zâne, ursitori sau strigoi 
(muroni – cum li se zice în Banat). 

 Cu cât era mai bogată viaţa familială sau a satului bănăţean, în obiceiuri, tradiţii, cu atât era mai mare 
contribuţia la îmbogăţirea şi deşteptarea minţii tinerilor (P. Radu, D. Onciulescu, 1977, p. 25). 

Ocaziile transmiterii de balade, doine, poveşti, snoave, proverbe, ghicitori, cu un bogat conţinut 
educativ, au fost foarte multe şi variate. În cursul iernii, şezătorile erau foarte potrivite pentru povestirea şi 
ascultarea celor cu darul redării artistice a acestor creaţii populare.  

 Praznicul Naşterii Domnului aduce în sufletul fiecărui creştin nostalgia copilăriei, precum şi puritatea 
şi inocenţa acestei vârste. De aceea, această sărbătoare este dedicată copiilor, ei fiind aceia care se bucură 
cel mai mult de măreţia acestei sărbători. Tot ei sunt cei care vestesc Naşterea Domnului, mergând din casă 
în casă, cu colinda în ajunul Crăciunului. 

 În cea de-a doua zi de Crăciun, există obiceiul ca finii să meargă la naşi cărora le duc în traistă un 
colac şi lopăciţă de porc (piciorul anterior al porcului, sărat și afumat) iar moaşei, 2-3 metri de cârnaţi.  

 Acest obicei, de a merge la nași își poate avea rădăcinile în timpurile medievale sau poate fi 
considerat o rămășiță a acestora. Observăm, astfel, legăturile medievale dintre senior și vasalii săi în 
legătura, mult rafinată, a nașului cu finii acestuia. 

 Evident, aceste legături au acțiuni și finalități pe tot parcursul anului, cu activități comune și zile de 
clacă, sau la orice eveniment important din viața nașului, dar, în a doua zi de Crăciun, este rândul nașilor, 
în special al nașei, să întoarcă serviciile primite de-a lungul anului. 

 Este prilej de sărbătoare, de aducere aminte, de povești, de petrecere și de întâlnire a finilor și nașilor 
acestora. În plan secundar, este momentul ca ambele părți participante să își etaleze evoluția, rangul și cel 
mai bun comportament între semeni. 

 O particularitate a acestui obicei este cea în care una dintre părți îi mulțumește celeilalte. În realitate, 
apar situațiile în care nașii sunt prea în vârstă sau nu au urmași ori finii se află în aceeași poziție. Coroborat 
cu noile condiții sociale și cu tendința de renunțare la tradiții, poate apărea și situația în care tinerii ce doresc 
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să se căsătorească caută să își prindă alți nași și să renunțe unilateral la legătura predecesorilor cu cei 
tradiționali. Este un moment delicat care poate fi trecut cu eleganță sau care poate da naștere la freamăt în 
comunitățile mici, în special, acolo unde toata lumea se cunoaște cu toată lumea. 

 Nici acest obicei nu a scăpat de atacul modernității, iar din întâlnirile de altădată au mai rămas doar 
prilejul și darurile aduse de către fini. Deși sunt rare momentele în care costumul popular mai este scos de 
la păstrare și îmbrăcat, scopul final al datinei este același. 

 Fără a avea intenția de a lăsa cititorului un gust malițios, consider că punerea în scris a oricărui tip 
de datină străbună reprezintă încă o piedică în calea uitării și a pierderii identității, mai ales astăzi, în plină 
eră a globalizării. 
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SERBARILE ȘCOLARE - 

 DEZVOLTA CREATIVITATEA ELEVILOR 
 

PROF. INV. PRIMAR: GHERGHE SIMONA ARELIA 
ȘCOALA GINMAZIALA”PETRE SERGESCU,, 

DROBETA TURNU SEVERIN, MEHEDINTI 
 
 Activităţile extraşcolare contribuie la dezvoltarea personalităţii armonioase a elevilor, pentru 

cultivarea înclinaţiilor şi aptitudinilor acestora de la cea mai fragedă vârstă, la organizarea raţională şi 
plăcută a timpului liber . 

 Este de prim ordin rolul pe care-l are interesul şi talentul profesorului de a atrage şcolarii în asemenea 
activităţi şi au menirea să amplifice efectele formative ale procesului de învăţământ şi să sporească zestrea 
de cunoştiinţe şi abilităţi ale elevului în vederea reuşitei integrării sociale . 

 Activităţile extraşcolare au cel mai larg caracter interdisciplinar ,oferă cele mai eficiente modalităţi 
de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare ,deoarece sunt factorii educativi cei mai apreciaţi 
şi mai accesibili sufletelor acestora,au o mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii elevului ,deoarece 
implică în mod direct elevul prin personalitatea sa.Ele prezintă unele particularităţi prin care se deosebesc 
de activităţile din cadrul lecţiilor .Acestea se referă la conţinutul activităţilor ,durata lor ,la metodele folosite 
şi la formele de organizare a activităţilor. 

 Având un caracter atractiv ,elevii participă ,într-o atmosferă de voie bună şi optimism ,cu însufleţire 
şi dăruire ,la astfel de activităţi .Alegerea din timp a materialului şi ordonarea lui într-un repertoriu cu o 
temă centrală este o cerinţă importantă pentru orice fel de activitate extraşcolară. 

 Serbarea şcolară reprezintă o modalitate eficientă a capacităţilor de vorbire şi înclinaţiilor artistice 
ale elevilor .Prin conţinutul vehiculat al serbării ,elevii culeg o bogăţie de idei ,impresii ,trăiesc ,,autentic ,, 
spontan şi sincer situaţiile redate . 

 Stimularea şi educarea atenţiei şi exersarea memoriei constituie obiective importante care se 
realizează prin intermediul serbării .Intervenţia la momentul oportun ,cu rolul pe care îl are de îndeplinit 
fiecare elev şi susţinută de raportul afectiv motivaţional contribuie la mărirea stabilităţii atenţiei ,iar cu 
timpul sporeşte capacitatea rezistenţei la efort.Lectura artistică ,dansul, devin puternice stimulări ale 
sensibilităţii artistice.Valoarea estetică este sporită şi de cadrul organizatoric – sala de festivităţi ,un colţ de 
natură ( parcul sau grădina şcolii) amenajate în chip sărbătoresc . 

 Contribuţia elevului la pregătirea şi organizarea unui spectacol artistic nu trebuie privită ca un scop 
în sine ,ci prin prisma dorinţei de a oferi ceva spectatorilor : distracţie ,înălţare sufletească ,plăcere estetică 
,satisfacţie – toate acestea imbogăţindu –le viaţa ,făcând –o mai frumoasă ,mai plină de sens .Este un succes 
extraordinar ,o trăire minunată ,când reuşeşte să trezească o emoţie în sufletul spectatorilor.Reuşita 
spectacolului produce ecou în public ,iar reacţia promtă a sărbătorilor îi stimulează pe copii să dea tot ce 
sunt în stare . 

 Pregătirea elevilor pentru serbare constituie un aspect tot atât de important ca şi pregătirea pentru 
fiecare lecţie în parte .Prin conţinutul bogat şi diversificat al programului pe care îl cuprinde serbarea şcolară 
valorifică varietatea, preocuparea intereselor şi gustul şcolarilor.Ea evaluează talentul ,munca şi priceperea 
colectivului clasei şi transformă în plăcere şi satisfacţie publică străduinţele colectivului clasei şi ale fiecărui 
elev în parte ;Elevii au nevoie de acţiuni care să le lărgească lumea lor spirituală ,să le împlinească setea de 
cunoaştere ,să le ofere prilejuri de a se emoţiona puternic ,de a fi în stare să iscodească singuri pentru a-şi 
forma convingeri durabile . 
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 Activităţile extraşcolare în general ,au cel mai larg caracter interdisciplinar ,oferă cele mai eficiente 
modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare ,deoarece sunt factorii educativi cei 
mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora . 

 Întregul lanţ de manifestări organizate de şcoală şi în afara ei ,sub atenta şi priceputa îndrumare a 
dascălului ,aduc o importantă contribuţie în formarea şi educarea copiilor ,în modelarea sufletelor acestora 
şi are profunde implicaţii în viaţa spirituală a comunităţii ,restabilind şi întărind respectul acesteia faţă de 
şcoală şi slujitorii ei . 
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IMPORTANȚA ACTIVITAȚILOR EDUCATIVE 

 IN PARTENERIAT CU PARINȚII  
 

 PROF. GHESOIU ADRIANA – ALINA  
 GRADINIȚA CU PP. NR. 33 BRAȘOV 

 
MOTTO: „Învaţă să te bucuri de fiecare minut al vieţii tale. Fii fericit acum. Nu aştepta ca cineva 

din afară ta să te facă fericit privind viitorul tău. Gândeşte-te cât de preţios este cu adevărat timpul tău, 
indiferent dacâ îl petreci în muncă sau în familie. Fiecare minut trebuie să fie bucurat şi savurat.” – Earl 
Nightingale 

 Parteneriatul educațional e devenit unul dintre conceptele cheie ale pedagogiei de astăzi și o 
atitudine manifestă în sfera educației .Ea tinde să devină un concept central pentru abordarea de tip 
curricular flexibilă și deschisă a problemelor educative. Copiii sunt unici, cu particularități diferite, 
determinate de caracteristicile lor subiective individuale și de apartenența lor la un spațiu și o identitate 
socio culturală.Unicitatea vine din ecuația subiectivă a fiecăruia, dar și din stilurile de învățare ,ritmurile 
dezvoltării ,trăsăturile personale ,capacitățile, competențele și comportamentele fiecăruia. 

Parteneriatul educațional este forma de cominucare, cooperare și colaborare în sprijinul copilului la 
nivelul procesului educațional. 

 În cadrul grădiniței noastre în fiecare an desfășurăm un parteneriat cu părinții preșcolarilor, la 
nivelul fiecărei grupe și se numește „Unde-s doi puterea crește”. Principalul motiv penrru care am decis să 
desfășurăm acest parteneriat este necesitatea realizării unei legături reale între grădiniță și familie, ca 
parteneri în educația preșcolarilor.  

Scopul acestui parteneriat este implicarea părinților în activitățile desfășurate la nivelul grupei cât și 
la cele extracurriculare. 

Obiectivele cele mai importante din cadrul acestui parteneriat ar fi : formarea părinților preșcolarilor 
în spiritul ideei de parteneri egali în educația preșcolarilor; convingerea părinților de a investi în dezvoltarea 
personală a copiilor, implicarea acestora în atragerea de resurse materiale/financiare necesare bunei 
desfășurări a actului educațional. 

 Mediul în care copilul se naște ,trăiește în primii ani ai vieții, se dezvoltă și se formează pentru viață 
este cel oferit de familie. Familia are rolul central în asigurarea condițiilor necesare trecerii prin stadiile de 
dezvoltare ale copilăriei, condiții care stau la baza structurii personalității individului. 

 Mediul familial ocupă un loc central în multitudinea factorilor determinanți ai evoluției copilului 
.Trăsăturile și coordonatele personalității copilului se construiesc în relație cu mediul social, cu situațiile pe 
care trebuie să le trăiască în familie, atitudinile părinților având o influență importantă asupra personalității 
copilului în devenirea sa ca adult.  

Primele deprinderi de viață sănătoase ale copilului sunt dezvoltate în familie, acestea constituie 
suportul dezvoltării ulterioare și își pun amprenta asupra întregii personalități. 

 Educația din familie a copilului se continuă cu cea din grădiniță, care oferă un mediu educațional 
impregnat cu multiple valențe educative, în care copilul vine să își lărgească sfera de cunoaștere, să 
socializeze și să pășească într- nouă etapă de viață socială .  

La intrarea în grădiniță, părinții sunt cei care dețin toate informațiile legate de copil : stare de sănătate, 
obiceiuri alimentare,particularități de invățare, mod de comportare, probleme de dezvoltare . În același timp 
grădinița, ca prima instituție care se conduce după principii și metode specifice pentru valorificarea 
potențialului fizic și psihic al fiecărui copil. 

 Activitatea educativă din grădiniță nu poate fi izolată, separată de alte influențe educative care se 
exerită asupra copilului și mai ales de cea din familie.. 

În cadrul parteneriatului grădiniță – familie, activitățile inițiate sunt importante, datr și organizarea 
acestora. Atelirele de lucru cu părinții cu activități pe teme de interes pentru părinți, care se defășoară la 
inițiativa educatoarei, a personalului medical al grădiniței sau la  

școlar.Atelierele presupun implicarea activă și directă a adulților și au ca scop formarea și dezvoltarea 
competențelor parentale ale acestora. Ele pot fi organizate sub formă de jocuri, joc de rol ,activități pe 
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centre, etc. Alături de părinți por participa și copiii, participarea părinților la activitățile de la grupă 
reprezintă o acțiune benefică ; părintele poate fi un simplu observator sau participant activ, in funcție de 
aptitudinile și interesele acestuia ( citirea unei povești, invățarea unui cântec, dans sau joc) .  

 În acest fel, părintele poate observa felul în care decurge o zi în grădiniță: ce activități se desfășoară, 
metodele folosite de către cadrul didactic, care sunt materialele utilizate și mai ales își poate observa copilul 
în grupul de colegi, cunoaște progresele lui și cum ar trebui sprijinit acasă. 

 Voluntariatul este o altă modalitate de participare a părinților și a altor persoane din familie la 
activitățile cu preșcolarii.. Astfel părinții, în calitate de voluntari, își pot folosi cunoștințele și abilitățile 
pentru sprijinirea grădiniței în asigurarea condițiilor optime de organizare și sprijin financiar al grădiniței . 
Prin intermediul voluntariatului atât cadrele didactice, părinții cât și preșcolarii colaborând împreună pot 
face lucruri minunate spre bucuria și ajutorul semenilor lor. 

 Având în atenție și preocupare toate acestea, pe perioada anului școlar 2019-2020 ,2020-2021, la 
nivelul grădiniței noastre am derulat două proiecte de implicare a copiilor în acțiuni social-umanitare pe 
care l-am intitulat „Legume și fructe donate „ în colaborare cu Asociația „Aici pentru tine” Brașov și 
„Shoe box”, în colaborare cu ISJ. Brașov prilej cu care am încercat să aducem o rază de soare și bucurie 
în sufletele unor copii defavorizați . 

 Tematica și ținta proiectului au fost acceptate cu bucurie și receptivitate atât de copii cât și de 
părinții acestora . Prin intermediul acestui proiect am reușit să aducem zîmbetul pe buze și bucurie pe fețele 
unor copilași cu ajutorul altor copilași . În același timp între cadrele didactice și preșcolari s-a stabilit o 
relație care este determinată nu numai de stiulul de abordare a activității și de trăturile de personalitate ale 
acestora, cât și de trăsăturile de personalitate individuale ale preșcolarilor. 

 Pandemia Covid-19, nu a fost un impediment pentru realizarea acstui proiect, deoarece am pastrat 
legatura cu părinții și preșcolarii prin intermediul platformelor sociale, tot prin intermediul acestora am 
putut implica și pe alții să ni se alăture.  

 Copilașii au înțeles că este important să ne oferim ajutorul voluntar în felul acesta făcându-i pe cei 
din jurul nostru să se simtă prețuiți și speciali chiar dacă diferă ca aspect sau comportament. Chiar dacă 
sunt mici, preșcolarii învață să accepte ți să respecte regulile de conviețuire în grup, să trăiască în armonie 
cu cei din jur și să manifeste stări afective pozitive, să arate prietenie, toleranță, să înțeleagă binele, și să 
reflecte adevărul și frumosul din faptele proprii și a celor din jur.  

 Prin intermediul voluntariatului, parteneriatul grădiniță – familie se extinde și către comunitate, 
deoarece unicitatea fiecărui copil este determinată de particularitățile individuale, dar și de influențele 
socio-culturale ale comunității în care trăiește. Educația copilului este o acțiune care presupune schimb de 
experiențe, de competențe și valori între toți adulții care îl susțin în dezvoltare și cu care acesta intră în 
contact. 
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ACTIVITĂȚI EDUCATIVE ONLINE PENTRU MARCAREA 

SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ 
 

 PROF. GHICA CLAUDIA MARIANA  
 ȘCOALA GIMNAZIALA ”DIMITRIE STURDZA” TECUCI 

 
 Sărbătorile de iarnă trezesc în noi sentimente puternice,ne transpun în lumea copilăriei și ne lasă 

purtați pe aripile diafane ale timpului. Ne bucurăm de magia ce precedă și însoțește ziua de Crăciun și 
așteptăm an de an cu același entuziasm, cu speranța unui nou început, mai bun și mai prosper. 

 Pentru a marca aceste sărbători de iarnă, elevii au desfășurat diverse activități online. La început, au 
procurat materiale și instrumente pentru a crea modele simple prin tehnica quilling: hârtie, bețișoare de 
răsucire cu capătul bifurcat,adeziv,flacoane cu aplicator fin pentru adeziv, ace de fixare, șabloane cu 
cercuri. Elevii au realizat mici opere de artă, brăduți, steluțe, oameni de zăpadă.  

 O altă activitate interesantă a fost aceea în care elevii au găsit câteva metode inovatoare pentru a 
obține un pom de Crăciun perfect, menit să aducă în casă spiritul sărbătorilor de iarnă: colaje de fotografii 
pe perete împodobite cu luminițe, brăduți din crenguțe uscate, teancuri de cărți deschise, mormane de 
pernuțe aurii, tuburi de hârtie igienică pictate cu verde,luminițe decorative, atașate direct pe perete în formă 
de brad,rămurele naturale de brad aranjate pe pe un panou de polistiren, o scară de lemn transformată într-
un brad luminos, cofraje de ouă dispuse în formă de brad, o etajeră organizată pe culori, brăduț din 
fetru,globuri suspendate în formă conică, construcție din pahare verzi de plastic, brad improvizat din mănuși 
chirurgicale. Acestea au fost câteva alternative la bradul de Crăciun, pe care elevii le-au agreat și le-au pus 
în practică. 

 De asemenea, pentru că zăpadă nu-i prea răsfață cu strălucirea ei, elevii au putut prepara singuri 
acasă zăpadă artificială, folosind ingredientele ce le aveau la îndemână. Pentru a da farmec zilelor de iarnă 
fără omăt, elevii au utilizat bicarbonat de sodiu rece, ținut în prealabil la frigider, spumă de ras,un bol larg. 
Substanța obtinută din aceste ingrediente a fost moale, maleabilă și rece, întocmai ca o zăpadă adevărată, 
din care s-au putut modela cu succes diferite forme, decorate cu boabe de piper,scobitori, crenguțe și 
panglici. 

 O activitate pe placul copiilor a fost și aceea de a concepe ambalaje pentru împachetarea cadourilor 
de Crăciun. Oricine a făcut vreodată vreun cadou,știe ce înseamnă bucuria celui care îl primește. Lumina 
și sclipirea din ochii celui surprins fac să merite efortul dăruirii. Și cu atât mai mare va fi încântarea, cu cât 
ambalajul va fi unul cu adevărat memorabil. Elevii implicați în realizarea decorațiunilor au fost foarte 
satisfăcuți de rezultatele muncii lor: decoruri cu luminițe de Crăciun din ciucuri colorați,fundițe încălțate 
cu cizmele lui Moș Crăciun, cadouri de iarnă cu bulgări și oameni de zăpadă, ciucuri pufoși și 
colorați,animăluțe haioase, decoruri din hârtie evantai, pene superbe din hârtie colorată, ornamente din 
mărgele, pachete devenite ursuleți haioși, ambalaje din partituri muzicale, țesături din fâșii de hârtie 
colorată,fundițe multicolore. 

 Aceste idei uimitoare de idei creative au fost foarte distractive și ușor de pus în practică. Elevii au 
propus ca aceste activități să fie reluate și anul viitor și să fie îmbogățite cu alte idei menite să dea un plus 
de culoare vieții în preajma minunatelor sărbători dalbe. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE 

 ÎN PARTENERIAT CU PĂRINȚII 
 

PROF. INV. PREȘ. GINGEAN LUMINIȚA GABRIELA 
ȘCOALA GIMNAZIALA „ANDREI ȘAGUNA” TOPLIȚA, HARGHITA 

 
Colaborarea familiei cu grădinița este primordială, aceasta dezvoltând copiilor impresia că, deși se 

află în două spații diferite, ele sunt complementare. Familia și școala trebuie să împartă responsabilitățile 
în educarea copiilor. Ambii au un rol fundamental în dezvoltarea integrală a copilului. Colaborarea familiei 
cu grădinița are o importanță majoră, cu efecte pozitive asupra elevilor, părinților, educatorilor, grădiniței 
și comunității. Trebuie să conștientizăm faptul că împreună numai reușim să oferim copilului ceea ce are 
nevoie. Niciodată nu vom putea şti totul despre copil, dar cu cât ne vom apropia mai mult de el şi îl vom 
înţelege mai bine, cu atît vom învăţa mai multe despre ceea ce ar trebui să facem pentru a-l ajuta să crească 
şi să se dezvolte la nivelul întregului potenţial de care dispune, iar acest lucru îl putem realiza, doar, 
împreună! 

În educaţie nu există reţete! Pentru că fiecare copil este unic, pentru că fiecare grup de copii este unic, 
pentru că fiecare cadru didactic este unic, pentru că fiecare familie este unică. De aceea succesul educaţiei 
copilului se bazează pe adaptarea, noastră, la necesităţile individuale ale fiecărui copil! 

Trebuie să avem, împreună, ca reper primordial COPILUL!Înainte de a lua o decizie privind modul 
în care dorim să educăm copilul, să-l ajutăm să crească şi să se dezvolte, trebuie să fim foarte bine pregătiţi 
şi convinşi că prin intervenţiile noastre nu distrugem ceea ce are copilul mai de valoare: dorinţa şi nevoia 
de cunoaştere, dorinţa şi nevoia de mişcare, dorinţa şi nevoia de a comunica, dorinţa şi nevoia de explorare, 
dorinţa şi nevoia de a se juca. Copilul învaţă facând, nu doar privindu-ne pe noi, adulţii, ce facem! Să-i 
oferim deci oportunităţile de a învăţa, asigurându-i protecţia, siguranţa şi sănătatea! Şi, mai presus de toate, 
să-l iubim!Dacă, împreună, respectăm drepturile și responsabilitățile acestuia: 

• Dreptul de a fi educat într-un mediu sigur în care să beneficieze de protecţie fizică şi emoţională  
• Dreptul de a fi asistat şi susţinut de educator  
• Dreptul la un educator competent  
• Dreptul de a fi tratat cu respect şi corectitudine  
• Dreptul de a participa la procesul educaţional  
• Dreptul la asistenţa unor servicii sociale, atunci cînd e necesar  
• Dreptul la intimitate şi confidenţialitate  
• Dreptul de a fi protejat de abuzul persoanei autoritare 
• Dreptul de a fi protejat de impunerea unor restricţii care nu sunt absolut necesare  
• Dreptul de a înţelege utilitatea cunoştinţelor dobândite  
• Dreptul de a învăţa cu plăcere şi interes  
• Dreptul la joc şi relaxare  
• Responsabilitatea de a-şi purta de grijă  
• Responsabilitatea de a împărţi cu alţii  
• Responsabilitatea de a întreţine și de a avea grijă de ceea ce este în jurul lui 
• Responsabilitatea de a fi cooperant  
• Responsabilitatea de a fi afectuos  
• Responsabilitatea de a comunica  
• Responsabilitatea de a asculta şi de a ţine cont de părerea celorlalţi  
• Responsabilitatea de a-şi asuma propriile acţiuni  
atunci vom reuși să dăm societății ceea ce are nevoie. 
Există mai multe forme concrete de colaborare dintre grădiniță și familie, ele se deosebesc în funcție 

de scopul urmărit și de modul de realizare:  
*Referatele prezentate în fața părinților cu anumite prilejuri, cu teme pe bază de fapte și date concrete 

(ex.”Influența familiei asupra personalității copilului); 
 *Organizarea unor expoziții cu lucrări executate de copii;  
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*Participarea părinților la activități demonstrative;  
*Convorbirile cu familia (pot avea loc spontan sau organizat, din inițiativa educatoarei/profesorului 

sau a părinților); 
 *Consultări individuale; 
 *Vizitele-constituie o altă formă de colaborare.Includem aici ambele variante, vizitarea familiei de 

către cadrul didactic și vizitarea unității de învățământ de către părinți; 
 *Organizarea de activități extracurriculare, organizate și desfășurate împreună cu părinții (vizite la 

muzee, patiserii, fabrici, etc);  
*Participarea părinților alături de copii la diverse ateliere de lucru, organizate de cadrul didactic; 

*Serbările copiilor cu diferite ocazii (Crăciun, 8 Martie, Sfârșit de an școlar) 
Toate aceste activități realizate împreună cu părinții, se pot realiza doar în echipă și doar ținând cont 

de ceea ce are nevoie copilul!!!!! 
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 MAGIA SARBATORILOR DE IARNA ! 

 
 PROFESOR INVAȚAMANT PRIMAR MIRELA GIȚA 

 ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 28 GALAȚI 
 
 În activitatea mea didactică am conștientizat faptul că pentru o relație optimă de colaborare a școlii 

cu familia pot fi utilizate o multitudine de forme și metode. Pentru găsirea unor soluții la problemele 
educative ale familiei, părintele trebuie văzut ca un colaborator, ca un partener care se implică activ în 
aceste forme de intervenție socio-educaționale. De-a lungul anilor am inițiat activități diverse care să ofere 
familiei oportunități de a participa alături de copil, de a cunoaște copilul în situații diverse, de a se bucura 
alături și cu copilul de realizările lui, de a lucra împreună la diverse proiecte . Elevii au nevoie de acțiuni 
care să le lărgească lumea lor spirituală, să le împlinească setea de cunoaștere, să le ofere prilejuri de a se 
emoționa puternic, de a fi în stare să iscodească singuri pentru a-și forma convingeri durabile.  

 Serbările școlare consider că reprezintă un eveniment de o importanță deosebită în activitățile 
elevilor și în viața familiilor lor din punct de vedere afectiv. Ele reprezintă un izvor nesecat de satisfacții, 
creează bună dispoziție, favorizează dezvoltarea copiilor din punct de vedere fizic și psihic. Este o ocazie 
în care copilul își poate pune în valoare inteligența descoperită și valorificată de cadrul didactic. De multe 
ori familia este surprinsă de potențialul propriului copil. Prin intermediul acestor serbări îi ajutăm pe copii 
să cunoască tradițiile românești, cât și evenimentele tradiționale: Crăciun, Paște etc. 

 Sărbătorile de iarnă anul acesta poartă amprenta perioadei dificile prin care trecem . Pentru a nu trece 
însă neobservate aceste magice sărbători, am fost nevoiți să ne adaptăm cadre didactice, copii, părinți. Chiar 
și așa cel mai important este să-i învățăm pe copii că sărbătorile de iarnă nu înseamnă numai cadouri și 
veselie, ci sunt și un motiv în plus să fie buni, să ierte, să dăruiască, să creadă în minuni . Spiritul acestor 
sărbători de iarnă înseamnă în primul rând familie. Este perioada în care familia petrece cel mai mult 
împreună, se redescoperă, comunică și se bucură reciproc de prezența tuturor. Decembrie este o lună de 
poveste !  

 Anul acesta organizarea unei serbări online de Crăciun cu copilașii mei de clasa pregătitoare a fost o 
adevărată provocare. Într-o atmosferă de poveste și de sărbătoare copiii au recitat poezioare lângă brăduț, 
au cântat colinde aducând bucuria Nașterii Domnului în casele lor. Din spatele ecranelor părinții le-au fost 
alături și au realizat împreună decorațiuni de Crăciun. Nu au lipsit nici jocurile, acestea fiind pe placul 
prichindeilor.  

 Consider că implicând părinții în activitățile școlare și extrașcolare, acestea vor fi mai atractive 
pentru elevi, iar părinții vor fi mai conștienți de actul didactic, de importanța școlii în viața copilului. 
Parteneriatul cu părinții presupune o interacțiune, colaborare, cooperare între factorii educaționali familie - 
școală - societate. Copiii noștri sunt viitorul nostru. După cum îi vom învăța să se adapteze schimbărilor 
permanente din lumea de azi și cea de mâine, așa vom asigura și continuitatea culturii și civilizației umane.  
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ÎN LUNA CRĂCIUNULUI, SĂ NE AMINTIM DE TRECUT 

 
PROF. MARIA ALEXANDRINA GIURGIU  

 LICEUL TEORETIC ”NICOLAE BALCESCU” CLUJ-NAPOCA 
 
 Luna decembrie reprezintă pentru noi românii prilej de bucurie, dar și de aducere aminte. Ne 

bucurăm că vin sărbătorile cu daruri și colinde, dar ne și aducem aminte de înaintașii noștri, de străbunicii 
și bunicii care au luptat pentru Marea Unire de la 1 Decembrie 1918 și de tinerii care și-au dat viața, tot 
într-un decembrie, 1989, pentru ca noi astăzi să trăim în libertate și pace. Nici acest decembrie 2020 nu este 
unul obișnuit, și în aceste zile ne confruntăm cu un altfel de dușman, unul nevăzut, dar acum depinde într-
o mult mai mare măsură de fiecare dintre noi cum alegem să luptăm cu el. 

 Ca profesor de discipline socio-umane, consider că este și de datoria mea să nu las trecutul să fie 
uitat, să nu las generațiile tinere de elevi să uite că înainte de a ne bucura de democrație țara noastră a fost 
condusă de un dictator care, prin deciziile pe care le-a luat, a răpit bucuriile tinereții și uneori chiar viața 
părinților, a bunicilor noștri.  

Părinții au reprezentat dintotdeauna unul din cei trei factori, alături de elevi și profesori, egali ca 
importanță, ai procesului educațional. Din acest motiv, consider că implicarea lor în educația copiilor este 
esențială. Prin experiența și modelul lor de viață, prin valorile pe care le cultivă reprezintă cel mai bun 
exemplu al copiilor lor. Unul din proiectele pe care eu le realizez în fiecare an în luna decembrie, în 
parteneriat cu părinți, bunicii și elevii claselor a VII-a, la orele de Educație pentru cetățenie democratică, 
se numește: ”Cum au trăit părinții/bunicii mei experiența totalitară?” Acest proiect constă din realizarea 
unui interviu sau scrierea unei compuneri împreună cu părinții și/sau bunicii. Fiecare elev trebuie să își 
intervieveze părinții și/sau bunicii și să redacteze în scris, sub forma unei compuneri sau a unui dialog, 
răspunsurile acestora la câteva întrebări. Conținutul acestora vizează aspecte legate de modul lor de viață: 
cum se derulau zilele obișnuite, cum se desfășurau sărbătorile creștine, cum și unde și-au petrecut copilăria, 
cum își procurau alimentele, la ce fel de alimente aveau acces, cum își petreceau timpul liber, cum funcționa 
mass-media (televiziunea, radioul, ziarele), dacă existau computere și internet, telefoane mobile, dacă 
puteau călători unde și când doreau etc. În condițiile școlii online, elevii care doresc pot citi materialele 
realizate în fața colegilor, a părinților și bunicilor care sunt invitați să participe la activitate.  

De-a lungul anilor în care am realizat acest proiect am avut bucuria unor experiențe emoționante. 
Deopotrivă, elevii, părinții și bunicii lor s-au implicat emoțional. Aceștia din urmă și-au adus aminte cu 
nostalgie, cu umor, uneori cu revoltă și frustrare, de timpurile în care și-au trăit copilăria și tinerețea. Copiii 
și nepoții lor, elevii mei, cu emoție în glas, au citit mărturiile părinților, bunicilor și au avut ocazia să 
compare vremuri, să reflecteze asupra condițiilor în care își trăiesc ei copilăria. 

 Finalitatea acestui proiect este evidentă. Așa cum precizam mai sus, consider că nicio generație nu 
are voie, nu trebuie lăsată să uite trecutul pentru a nu-i repeta greșelile. ”Pentru ca răul să triumfe, este 
suficient ca oamenii buni să nu facă nimic.” (E. Burke). 
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ALĂTURI DE ŞCOALĂ 

 
PROF. INV. PRIMAR: GLIGOR DANA 

ŞCOALA GIMNAZIALA CIMPENI 
 
 Educaţia, definitã în termeni foarte generali, este un proces al cãrui scop esenţial este de a uşura o 

anumitã modificare de comportament. Pãrinţii sunt primii profesori ai copilului, ei începând educarea lui 
în mediul familial. Împreunã cu pãrinţii,şcoala îşi are rolul ei bine stabilit, intervenind în dezvoltarea 
primarã a copilului. În acest context, educarea pãrinţilor dupã principii ştiinţifice de psihopedagogie devine 
o necesitate. 

Pãrinţilor le revine rolul esenţial în creşterea copiilor, asigurându-le acestora nu numai existenţa 
materialã, cât şi un climat familial afectiv şi moral. Sunt situaţii în care familia considerã cã este suficient 
sã se ocupe doar de satisfacerea nevoilor primare (hranã, îmbrãcãminte, locuinţã, cheltuieli zilnice etc.), 
ignorând importanţa unei comunicãri afective, nestimulând dezvoltarea sentimentului de apartenenţã. 

În general, comportamentul parental este inspirat din propria exterienţã de viaţã a acestora, astfel 
perpetuând atât aspecte pozitive cât şi negative, pe parcursul mai multor generaţii. 

Educaţia pãrinţilor poate fi: 
 o educaţie a copilului; 
 un studiu al dezvoltãrii copilului; 
 o formare de abilitãţi de comunicare şi analizã a copilului; 
 un examen cognitiv al sarcinilor secvenţiale în creşterea, dezvoltarea şi educarea copilului. 
Fiecare dintre noi are anumite standarde etice, anumite principii care ne ghideazã în viaţã, atunci când 

avem de luat diverse decizii. Principiile personale, ideile noastre despre bine şi rãu, se bazeazã atât pe valori 
proprii cât şi pe o serie de valori universale, adoptate de majoritate. Iniţial copilul, tânãrul aflã şi discerne 
între diferitele valori cu ajutorul pãrinţilor, prietenilor, profesorilor. Instituţiile din societate (familie, media, 
şcoala, biserica, mediul politic etc.) au toate anumite standarde şi se aşteaptã ca oamenii sã le urmeze. 
Privite împreunã, aceste grupuri formeazã un sistem, societatea, în care fiecare individ constituie elementul 
de bazã. Etica individualã este componenta eticii sociale; oamenii lucreazã împreunã, se ajutã între ei pe 
baza unei etici comune, care îi ghideazã în traiul comun. Comunitatea are anumite standarde, reguli care îi 
asigurã existenþa şi care sunt internalizate, pe parcursul procesului de socializare, de cea mai mare parte 
dintre membrii ei. 

Indiferent dacã pãrinţii vor sau nu sã transmitã copilului valorile şi credinţele lor, el va absorbi o parte 
din ele prin simplu fapt cã trãieşte împreunã cu ei. El va participa la ritualurile şi tradiţiile familiei şi se va 
gândi la semnificaţia lor. Ca pãrinte, nu-i impune opiniile tale ci prezintã-i credinţele tale într-un mod onest, 
clar şi care sã fie pe mãsura vârstei şi gradului de maturitate al copilului. Adoptã o atitudine deschisã, 
încurajeazã întrebãrile copilului şi dorinţa lui de a se informa, decât sã încerci sã forţezi asimilarea valorilor 
tale de cãtre copil. Dacã valorile pãrintelui sunt bine argumentate şi dacã el crede cu adevãrat în ele, copilul 
va adopta multe dintre ele. Dacã acţiunile pãrintelui sunt inconsistente, ceea ce se întâmplã oricui, copiii 
sunt cei care vor clarifica lucrurile pentru ei, ori subtil prin intermediul comportamentului ori, la copiii mai 
mari, direct, exprimându-şi dezacordul faţã de pãrinte. Drumul cãtre dezvoltarea unui sistem de valori nu 
este nici drept şi nici fãrã greşeli. El cere un process permanent de informare şi flexibilitate construitã pe 
fundamente solide. Cunoaşterea de sine, dorinţa de a asculta copilul şi a te schimba atunci când este nevoie 
şi, mai presus de toate, o demonstraţie a respectului faţã de tradiţii vor ajuta mult relaţia dintre pãrinte şi 
copii. Dacã alegerea valorilor şi principiilor este, în cazul fericit, democraticã, în alegerea copilului, 
pãrintele trebuie sã-i ofere baza pentru aceasta, prin ideile, întrebãrile, rãspunsurile şi mai ales acţiunile 
sale. 

Cercetãrile aratã cã „în programele în care pãrinţii sunt implicaţi elevii au performanţe mai mari la 
şcoalã decât aceleaşi programe, dar în care pãrinţii nu sunt implicaţi” (Henderson şi Nancy, 1995). Gradul 
de implicare al pãrinţilor în viaţa şcolarã a copiilor lor influenţeazã şi rezultatele acestora, în sens pozitiv: 
cu cât pãrinţii colaboreazã mai bine cu şcoala, cu atât notele copiilor sunt mai mari. Educaţia nu este un 
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proces de care este responsabilã în mod exclusiv şcoala, dar nici pãrinţii; este un proces al cãrui succes 
depinde de colaborarea dintre cele douã pãrţi implicate. 

Sunt situaţii în care apar bariere de comunicare între cadre didactice şi pãrinţi, fie din lipsa de 
experienţã, fie din lipsa spiritului de echipã. Pentru binele copilului este recomandabil ca, fie prin efortul 
pãrinţilor, fie prin cel al cadrelor didactice, astfel de bariere sã fie îndepãrtate. În multe cazuri profesorii 
cred cã pãrinţii nu acordã suficientã atenţie copiilor lor sau pãrinţii considerã cã profesorii sunt prea distanţi 
şi nu se implicã suficient. 

Comunicarea eficientã dintre profesori şi pãrinţi se reflectã în dezvoltarea copiilor. Responsabilitatea 
educaţiei şi dezvoltãrii copiilor trebuia asumatã în echipã: şcoalã – familie. Implicarea pãrinţilor ar putea 
aduce urmãtoarele beneficii: 

 „Creşte stima de sine a copiilor. 
 Se îmbunãtãţeşte relaţia pãrinte – copil. 
 Pãrinţii înþeleg mai bine ce se întâmplã la şcoalã. 
 Elevii au note mai mari. 
 Elevii învaţã mai mult, indiferent de nivelul socio-economic, etnie sau de nivelul de educaţie al 

pãrinţilor. 
 Au mai puţine absenţe. 
 Copiii şi pãrinţii dezvoltã atitudini pozitive faţã de şcoalã. 
 Profesorii au aşteptãri mai mari de la elevii ai cãror pãrinţi colaboreazã. 
 Scade riscul consumului de alcool şi a violenţei. 
 Câştigurile nu sunt evidente numai în primii ani de şcoalã, ci sunt semnificative indiferent de vârsta 

sau anul de studiu. 
  Elevii vor fi capabili sã-şi stabileascã planuri realiste privind viitorul lor 
În ciuda acestor beneficii, pãrinţii nu gãsesc întotdeauna timp şi energie pentru a colabora cu şcoala 

la care învaţã copiii lor. Pentru unii pãrinţi, mersul la şcoalã încã mai este o experienţã inconfortabilã.” 
(Elena Ciohondaru, „Succesul relaţiei dintre pãrinţi şi copii acasã şi la şcoalã”, Humanitas, Bucureşti, 2004) 

Crearea unui mediu adecvat de învãţare este sarcina familiei şi şcolii în egalã mãsurã. Copilul are 
sarcini de învãţare diverse: unele sunt îndeplinite acasã, altele la şcoalã, ceea ce asigura un grad similar de 
importanţã atât profesorilor şi şcolii în ansamblu, cât şi pãrinţilor şi mediului familial. Implicarea pãrinţilor 
poate preveni sau elimina dificultãţi inerente în viaţa unei şcoli. Împreunã, pãrinţii, copiii şi profesorii pot 
face din şcoalã un loc plãcut pentru toţi cei implicaþi în procesul educativ, un mediu bazat pe încredere, 
comunicare, respect şi flexibilitate. 

Aşteptãrile pãrinţilor şi atitudinile lor privind educaţia copilului sunt la fel de importante ca şi 
activitãţile dsfãşurate de cadrele didactice. Cei mai mulţi pãrinţi doresc sã fie implicaţi în educaţia copiilor, 
dar mulţi nu ştiu cum sã devinã implicaţi. Cei mai mulţi profesori simt cã implicarea pãrinţilor este 
esenþialã, dar mulţi nu ştiu cum sã facã acest lucru. şcoala are nevoie sã încurajeze şi sã promoveze 
implicarea pãrinţilor ca parteneri. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BIBLIOGRAFIE: 
1. Ciohondaru, Elena, Succesul relaţiei dintre pãrinţi şi copii acasã şi la şcoalã, ..Editura Humanitas, 

Bucureşti, 2004. 
 2. Ezechil Liliana (2002)– Comunicarea educaţională în context şcolar, EDP, Bucureşti 

697



 
PĂSTRAREA TRADIȚIILOR ȘI OBICEIURILOR DE IARNĂ PRIN 

INTERMEDIUL SERBĂRILOR ȘCOLARE 
 

 PROF. GLIZ DORINA, GRADINIȚA NR. 19, BOTOȘANI 
  
A vorbi despre tradiții poate însemna un lucru perimat dacă acestea nu sunt exersate în adevăratul 

sens al cuvântului . Tradiția însemnează o sumă de valori ,o experiență comunitară în mijlocul căreia ne 
naștem și de la care plecăm ,chiar atunci când inovăm. Atunci când tradiția este înțeleasă ca o sumă de 
valori adică totalitatea valorilor acumulate de societate la un moment dat tradiția poate fi legată de cultură 
,de educație ,de credință ,de tehnică adică de toate domeniile vieții ,de noi înșine care ar trebui să fim 
responsabili pentru valorile pe care le creăm și pe care le transmitem celor care ne vor urma .Dar păstrarea 
valorilor identitare întâmpină dificultăți atunci când se simte tot mai mult mișcarea către lumea tehnologică 
și pierderea cu timpul a patrimoniului viu. Tradiția este acel principiu de continuitate care leagă trecutul 
,prezentul și viitorul unei societăți care-i conferă consistență în timp. Este purtătoarea valorilor de 
organizare ce orientează evoluția societății – norme și legi scrise, obiceiuri – cu care membrii ei se 
familiarizează încă din primele clipe și la care trebuie să se conformeze de-a lungul vieții.Transmiterea 
traditiei presupune circulația valorilor și ideilor fundamentale ,obiceiurilor, portului ,creației orale 
,sentimentelor majore, judecăților de valoare printr-un fir de continuitate ce unește generațiile. Această 
legătură peste timp este asigurată într-o măsură mai mare sau mai mică de fiecare membru al societății în 
parte și în mod excepțional de personalități marcante.Circulația valorilor în timp asigură legătura și 
dependența viitorului societății de trecutul acesteia. Tradiția este procesul de creare ,promovare și propagare 
în spațiu și timp a acelor produse culturale pe care conștiința colectivă le consideră valoroase.Tradiția 
românilor este reprezentativă printr-o diversitate de valori și domenii ,ca o adevărată purtătoare a identității 
neamului nostru de la port la meșteșuguri ,arhitectură până la cele mai subtile laturi spirituale cum ar fi 
literatura, mentalitatea ,practicile și riturile,care coboară tradiția din sfera teoreticului în viața de zi cu zi .  

În contextul globalizării actuale este ușor să preluăm obiceiuri și moduri de viață noi ,dar protejarea 
culturii proprii rămâne primordială pentru identitatea culturală a popoarelor. Grădinița este prima școală 
din viața unui copil . Având calitatea educațională grădinița poate reprezenta una dintre locurile de păstrare 
și transmitere a valorilor identitare. Cadrele didactice din grădiniță au un rol fundamental ca prin tactul și 
dăruirea cu care transmit aceste tradiții și obiceiuri șă nască în inima și sufletul copiilor dorința ardentă de 
a învăța dansurile noastre populare precum și colindele specifice sărbătorilor de iarnă datinile și obiceiurile 
de Crăciun și cele de Anul nou. Aceste modalități de exprimare a tradițiilor și obiceiurilor de iarnă se 
desfășoară în cadrul serbărilor școlare.  

Pentru a înțelege și a trăi emoția acestor sărbători am organizat cu preșcolarii serbări complexe unde 
am îmbinat elemente de iarnă cu versuri și dans dar și teatru și scenete având ca subiect – Nașterea 
Mântuitorului Iisus Hristos. Copiii au fost plăcut impresionați de tematica și de personajele din aceste 
manifestări artistice astfel încât chiar și după trecerea evenimentelor ei mai fredonau versuri sau cântece 
din programele efectuate cu acele prilejuri. Semnificative au fost pentru ei costumațiile tradiționale toți 
fiind dornici de a le îmbrăca și de a-și spune rolurile atribuite cu mai multă simțire și dăruire.  

Perioada preșcolară este cea mai nimerită vârstă pentru a sădi în sufletul copilului sentimente și emoții 
legate de tradiții și obiceiuri specifice unui popor. Pentru crearea unui cadru adecvat momentului foarte 
importante sunt elementele de recuzită care reîntregesc spațiul artistic și dau o notă de autenticitate și firesc. 
Venirea lui Moș Crăciun la serbările de iarnă au motivat și mai mult copiii să învețe și mai bine rolurile 
pentru a primi daruri de la el .Lecturile și povestirile educatoarei cele legate de Nașterea pruncului Iisus 
precum și povestea lui Moș Crăciun au stimulat gândirea copiilor precum și creativitatea acestora făcându-
i să realizeze lucrări foarte originale cu multe elemente noi care au întregit atmosfera de sărbătoare și au 
dat o notă cu totul deosebită.  

Evenimentele populare tradiționale constituie cele mai bogate și colorate prilejuri de manifestări 
folclorice,cele mai multe axându-se pe uratul de viață lungă și noroc, colindatul al cărui mobil principal 
este uratul – Plugușorul din ajun, Semănatul, Sorcova și Vasilca din dimineața Anului Nou .În zona 
Moldovei jocurile cu măști au loc cu prilejul Anului Nou ,acestea fiind obiceiuri arhaice cu origini traco-
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getice rituri care au evoluat și s-au dezvoltat permanent. Constituite în alaiuri de cai,capre,cerbi,urși ,boi în 
sunetul tălăngilor ,al zurgălăilor ,al fluierului și tobelor măștile străbat și acum satele în Ajunul și în ziua 
de Anul Nou ,amintind de toate sărbătorile străvechi de pretutindeni legate de cultul fertilității și fecundității 
.Măștile de teatru tradițional din Moldova atestă nu numai existența pe aceste meleaguri a unor milenare 
obiceiuri ,dar și continuitatea lor. Măștile constituie dovezi ale istoriei nescrise a unor obiceiuri străvechi. 
Referitor la aceste măști și obiceiuri străvechi, Mircea Eliade spunea: „ Asemenea ceremonii sunt încă 
populare în Balcani, în România mai ales, în timpul celor 12 zile din Ajunul Crăciunului până la Bobotează. 
„ În Moldova pregătirea jocurilor tradiționale cu măști începe de la lăsata secului ,la începutul postului, 
când tinerii tocmesc lăutari să le cânte de sărbători și în seara de Sfântul Andrei ,când are loc conform 
tradiției, „păzitul usturoiului “. În Moldova, la Botoșani împodobirea măștilor de Anul Nou se face cu 
diferite podoabe, panglici colorate, hurmuz, zgărdițe de mărgele, flori de lămâiță, năframe, brâie ca și alte 
piese de port tradițional care se păstrează în lăzi pentru astfel de ocazii. Cu acest prilej ies la iveală 
tălăngile,clopoțeii, zurgălăii și curele de piele cu nasturi metalici, pe care le poartă mascații. Jocul cu măști 
începe cu urătura sau plugușorul în Ajunul Anului Nou, și cu semănatul în ziua de Anul Nou . Urătura este 
un obicei străvechi . Aruncatul boabelor de grâu este un simbol al belșugului, al străvechiului cult al grâului 
,al vegetației folosindu-se și în alte obiceiuri legate de ciclul vieții. Primul colac pe care-l face gospodina 
de Anul Nou se păstrează la icoană până la primăvară. Măștile animate ,ca și cele umane ,constituie un 
important capitol al culturii noastre populare. Masca este un obiect ritual, dar încă din antichitate ea devine 
și un obiect de recuzită, un element al spectacolului, așa cum afirmă folcloristul Mihai POP. În jocurile cu 
măști de animale, la români predomină figurarea caprei, ursului, cerbului, calului,țapului etc. Pentru a –și 
forma o imagine corectă despre aceste măști, am invitat o personalitate recunoscută în zona Botoșaniului, 
în persoana d-nului GHEORGHE ȚUGUI din Vorona care a venit cu măști de probă și cu materiale pentru 
a confecționa în fața copiilor diferite măști, astfel încât la final copiii erau foarte dornici de a le proba. 
Întreaga grupă de copii și-au exprimat dorința de a-l mai invita pe păstrătorul tradiției să mai vină în mijlocul 
nostru. D-nul Țugui le-a povestit copiilor istoricul și legenda măștilor prezentate. Jocurile cu măști sunt 
dovezi sigure ale continuității poporului nostru în spațiul carpato- danubiano- pontic.  
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MAGIA SARBATORILOR DE IARNA. TRADIȚII ȘI OBICEIURI 

 

PROFESOR IN INV. PRIMAR: GODO EVA- MARIA 

ȘCOALA GIMNAZIALA ION CHINEZU SANTANA DE MUREȘ 
 

Sărbătorile de iarnă sunt foarte importante în viața copiilor preșcolari și școlari mici. 

Pregătirile începem cu patru săptămâni înainte de Crăciun. Această perioadă se numește Advent. 

Adventul este o periadă de pregătire în care ne concentrăm să realizăm cât mai multe fapte bune. Acum în 

cadrul orelor online citim povești,ascultăm poezii legate de sărbătorile de iarnă. Fiecare elev are un calendar 

personal de advent, unde notează zilnic faptele bune. Colectivitatea de copii împreună cu părinții străduiesc 

să facă colete pentru colegii proveniți din familii defavorizate. Aceste colete conțin rechizite, haine, 

dulciuri, îmbrăcăminte. În fiecare an ne-a vizitat Moș Nicolae la școală și ne-a împărțit personal fiecărui 

elev un cadou. S-a adresat personal fiecărui elev enumerând calitățile pozitive și dădea câteva îndrumări, 

atenționări. În acest an școlar a venit moșul doar online . Fiecare elev a învățat o mică poezie, a recitat-o, a 

înregitrat-o, și a trimis pe platforma clasei, ascultat pe moșul în fața ecranului și a primit cadoul acasă. 

În fiecare an școlar am organizat serbări de Crăciun. Împreună am pregătit scenete, am învățat poezii, 

am confecționat decorațiunile, am împodobit sala, am aranjat scena, am făcut invitațiile pentru familiile 

copiilor. Copiii s-au implicat cu plăcere în aceste activități.  

În orele de arte vizuale și abilități practice am confecționat decoruri dim materiale reciclabile 

rezistente la apă și ger.(cutii împachetate în folii colorate, CD-uri colorate, am vopsit și am decorat flacoane 

de plastic. Cadrele didactice împreună cu copii am împodobit pomul de crăciun al satului cu aceste decoruri. 

După terminarea împădobitului toată colectivitatea am cântat împreună cântece de crăciun. 

 În acest an școlar fiecare elev va învăța o parte din poezie, va înregistra și va trimite pe platformă. 

Elevii fac acasă mici decoruri, fulgi de nea decupată, căsuțe magice, figurine din gips vopsite, coronițe, 

decoruri pentru geam și brad. Au primit îndrumări și modele prin mijloacele de comunicare online. Au 

lucrat cu plăcere și au trimis fotografii prezentând geamul decorat, coronițele de brad, conuri decorate, sau 

un colț amenajat acasă cu personaje biblice legate de nașterea lui Hristos, globuri făcute din ață și brazi 

făcute din materiale reciclabile. 

Pozele și mesajele elevilor arată că copiii sunt foarte creativi și se adaptează situațiilor noi. 
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 VALENȚELE COLABORĂRII DINTRE GRĂDINIȚĂ ȘI PĂRINȚI 

 
 PROF. GORA NICOLETA-LUMINIȚA 

 ȘCOALA GIMNAZIALA „NICOLAE IORGA” BACAU 
 
 Familia reprezintă locul în care individul se dezvoltă, unde își petrece o mare parte din timp, unde 

devine practic ființă socială. Indiferent de organizarea familei, de identitatea sa etnică, religioasă ori 
politică, aceasta se caracterizează prin dinamism și printr-o mobilitate continuă. Familia este un sistem 
dinamic, care cunoaște transformări permanente. Membrii ei se dezvoltă, evoluează împreună și adaugă 
elemente care îmbogățesc în permanență viața familială.  

 Rolul educației realizate în familie este acela de a dezvolta aptitudini de bază și competențe sociale 
în primii ani, ulterior copiii fiind preluați de catre grădiniță pentru instruirea didactică. Familia pregătește 
și susține copilul din punct de vedere academic (în afara școlii), emoțional, comportamental, social, 
financiar. 

 Viata fiecarui om se bazeaza pe respectarea unor legi si reguli ale societatii menite sa asigure calitatea 
vietii: bunastarea, sanatatea, linistea, statutul si rolul fiecarui individ din punct de vedere social si 
profesional, in conditii cat mai bune. Prin intermeniul gradinitei copilul invata de mic si intr-un mod placut 
cum trebuie sa se poarte intr-un mediu nou: la gradi, la muzeu, la medic, pe strada, la zoo etc. Au loc vizite 
periodice si jocuri de rol prin intermediul carora copilul se confrunta cu situatii inedite carora invata sa le 
faca fata. El realizeaza practic ce inseamna disciplina, respectarea unui anumit program, faptul ca intreaga 
lume este organizata intr-un anumit fel. Toate acestea ii vor spori capacitatea de adaptare si integrare in 
societate. La gradinita copilul incepe sa acumuleze si primele cunostinte generale formandu-si un bagaj 
informational de baza, din toate domeniile: geografie, istorie, limbi straine, fizica, matematica etc. 

 Copilul din ziua de azi simte nevoia de adulţi disponibili pentru a-i respecta ritmul de viaţă, de adulţi 
care să participe la jocurile sale şi care să-i transmită zilei de mâine un om care nu poate proveni dintr-un 
sistem de învatământ clasic şi dintr-o familie care nu-şi asumă toate rolurile. Informarea şi formarea 
părinţilor în ceea ce priveşte şcolaritatea copilului presupune, ca fiecare părinte să cunoască: obligaţiile 
legale privind educaţia copilului, importanţa atitudinii lui pentru reuşita şcolară a copilului, metodele de 
colaborare cu şcoala. În acest scop este necesar un dialog între profesori şi părinţi; profesorii trebuie să 
primească o pregătire în materie de relaţie cu părinţii iar competenţa lor în această materie trebuie 
considerată ca o aptitudine profesională; părinţii trebuie să fie pregătiţi pentru a juca rolul lor educativ în 
cooperare cu profesorii; şcolile trebuie să asigure părinţilor asistenţa necesară. 

 Modelarea, formarea şi educaţia omului cere timp şi dăruire. Timpul istoric pe care îl trăim cere 
oameni în a căror formaţie caracterul şi inteligenţa se completează pentru propria evoluţie a individului. În 
şcoala contemporană eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte copilul pentru participarea 
la dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării personalităţii copiilor.  

 Educaţia extracurrriculară (realizată dincolo de procesul de învăţământ) îşi are rolul şi locul bine 
stabilit în formarea personalităţii copiilor noştri. Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte 
identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă 
civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ in diferite domenii. Începând de la cea mai fragedă 
vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe punându-i în contact direct cu obiectele si fenomenele din 
natura. Dacă avem grijă ca obiectivele instructiv – educative să primeze, dar să fie prezentate în mod 
echilibrat şi momentele recreative, de relaxare, atunci rezultatele vor fi întotdeauna deosebite. În cadrul 
acestor activităţi elevii se deprind să folosească surse informaţionale diverse, să întocmească colecţii, să 
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sistematizeze date, învaţă să înveţe. Prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, 
asumându-şi responsabilităţi, copiii se autodisciplinează.  

 Împreună părinți-copii-educatoare am participat la Concursul „Dans și voie bună” în data de 9 
decembrie 2017 la GPP „Lizuca” din Bacău! 
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IMPORTANȚA ACTIVITAȚILOR EDUCATIVE 

 IN PARTENERIAT CU PARINȚII 
 

 PROF. INVAȚAMANT PRIMAR: GRECU ALINA ELENA 
 ȘCOALA GIMNAZIALĂ VRATA, JUD. MEHEDINȚI 

  
 Educația este un proces împărțit între părinți și profesori, al cărui obiectiv este formarea integrală a 

copiilor. Pentru a duce la bun sfârșit o educație integrală este necesar să existe canale de comunicație și 
acțiuni ale familiei cu școala, doar așa se produce dezvoltarea intelectuală, emoțională și socială a copiilor, 
în cele mai bune condiții. 

 Colaborarea familiei cu școala/grădinița dezvoltă copiilor impresia că, deși se află în două spații 
diferite, ele sunt complementare. Participarea activă a părinților în viața școlară a copiilor se materializează 
printr-o mai bună autostimă a copiilor, un randament școlar mai bun, relații și atitudini pozitive ale părinților 
despre școală.  

 Familia și școala trebuie să împartă responsabilitățile în educarea copiilor. Ambii au un rol 
fundamental în dezvoltarea integrală a copilului. Colaborarea familiei cu grădinița/școala are o importanță 
majoră, cu efecte pozitive asupra elevilor, părinților, profesorilor, școlii și comunității. Între familie și 
școală trebuie să existe o comunicare foarte strânsă. Dacă un profesor vrea să educe, trebuie să colaboreze 
cu părinții, pentru ca efortul pe care îl realizează la clasă să aibă continuitate și în restul zilei.  

 Atât școala cât și familia sunt responsabile de:  
• Transmiterea de norme, valori și obiceiuri;  
• Dezvoltarea autonomiei copilului;  
• Transmiterea de cunoștințe (deși acest proces are loc în școală, familia transmite copilului 

modalități de învățare, completează cunoștințele și dezvoltă dragostea pentru lectură);  
• Învățarea responsabilităților (implică acceptarea normelor de comportament, de ordine, curățenie, 

mici responsabilități familiare și școlare).  
 În societatea noastră, educația familiară și școlară joacă un rol foarte important în achiziția de 

cunoștințe și comportamente ale copilului, de aceea ambii trebuie să aibă responsabilități și roluri 
complementare.  

 O bună interacțiune între școală și familie, oferă copilului o imagine de apropiere între persoanele 
care se ocupă de el, astfel, acesta se simte familiar și în siguranță în cadrul școlii. Fiecare relație familie-
profesor este unică și originală, de aceea trebuie să fie individualizată și bazată pe încredere și cunoaștere 
reciprocă. 

 Există mai multe forme concrete de colaborare dintre grădiniță și familie, ele se deosebesc în funcție 
de scopul urmărit și de modul de realizare:  

• Referatele prezentate în fața părinților cu anumite prilejuri, cu teme pe bază de fapte și date 
concrete (ex.”Influența familiei asupra personalității copilului);  

• Organizarea unor expoziții cu lucrări executate de copii; 
•  Participarea părinților la activități demonstrative;  
• Convorbirile cu familia (pot avea loc spontan sau organizat, din inițiativa educatoarei/profesorului 

sau a părinților);  
• Consultări individuale;  
• Vizitele-constituie o altă formă de colaborare. Includem aici ambele variante, vizitarea familiei de 

către cadrul didactic și vizitarea unității de învățământ de către părinți;Organizarea de activități 
extracurriculare, organizate și desfășurate împreună cu părinții (vizite la muzee, patiserii, fabrici, etc);  

• Participarea părinților alături de copii la diverse ateliere de lucru, organizate de cadrul didactic;  
• Serbările copiilor cu diferite ocazii (Crăciun, 8 Martie, Sfârșit de an școlar, etc). În concluzie, 

familia și școala sunt cele care influențează dezvoltarea individului și procesul educativ, de aceea este foarte 
importantă colaborarea tuturor celor care intervin în procesul de dezvoltare și formare al copilului. 
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FORME DE COLABORARE ÎNTRE GRĂDINIŢĂ ȘI FAMILIE 

 
PROF. GRECU ȘTEFANIA, 

GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 19, 
DROBETA TURNU SEVERIN, 

MEHEDINȚI 
 
După cum bine se ştie, familia este factorul primordial în educarea unui copil şi educaţia începe în 

familie de aceea legătura dintre grădiniţă şi mediul familial va trebui să se întrepătrundă, iar educatorul să 
cunoască foarte bine mediul de viaţă al copilului, pentru a putea colabora.  

Parteneriatul dinte grădiniţă şi familie, organizat corect, duce la o educaţie solidă, fără pericolul de 
eşec școlar mai târziu. Preşcolaritatea reprezintă piatra de temelie a personalităţii în formare a copilului, iar 
prezenţa familiei în cadrul grădiniţei va fi liantul între copil şi mediul necunoscut iniţial. Prin încheierea 
parteneriatelor cu părinţii, aceştia sunt încurajaţi să ia parte la planificarea şi derularea programelor 
educative pentru copii, ceea ce implică o responsabilizare şi o eficienţă sporită. Astfel, părinţii au 
posibilitatea să-şi cunoască mai bine copiii, modul lor de manifestare în viaţa de grup, pot înţelege mai bine 
rolul lor educativ.  

Printre obiectivele principale ale colaborării dintre instituţiile educative şi familie putem aminti: • 
înlăturarea factorilor perturbatori în cadrul comunicării grădiniţă - şcoală - familie; • creşterea gradului de 
implicare a părinţilor în toate activităţile şcolare şi extraşcolare; • schimbarea mentalităţii neadecvate a 
unor părinţi faţă de grădiniţă / şcoală; • cunoaşterea de către părinţi a posibilităţilor şi nevoilor psihofizice 
ale copiilor; • învăţarea unor deprinderi şi tehnici de muncă intelectuală sub formă de activităţi comune 
elevi –părinţi –cadre didactice. Majoritatea părinţilor au nevoie de informaţii de bază referitoare la copiii 
lor. Ei vor să fie informaţi despre scopul de bază al programului educativ la care participă copiii lor şi 
doresc să fie implicaţi în luarea deciziilor. Părinţii vor să fie la curent cu progresele copilului.  

Colaborarea grădiniţei cu familia se realizează în diferite forme:  
a) Ședințele cu părinții se organizează de obicei semestrial şi în cadrul lor părinţii sunt informaţi 

despre: regulamentul de ordine interioară al grădiniţei; oferta educaţională a grădiniţei; obiectivele precizate 
în curriculum; diferite aspecte organizatorice legate de programul desfăşurării activităţii în grădiniţă. 
Acestea se referă la programul zilnic, forme de organizare, reperele orare ale unei zile, formele de 
comunicare între personalul grădiniţei şi părinţi), programul de funcţionare a cabinetului medical şi a celui 
de consiliere, precum şi rolul acestora; oferta de formare pentru părinţi; evenimentele importante ale 
grădiniţei sau grupei, precum organizarea de excursii, participarea la activităţi educative în afara grădiniţei, 
participarea părinţilor la diferite activităţi în cadrul grădiniţei. Aceste şedinţe sunt organizate într-un cadru 
formal şi presupun participarea tuturor părinţilor. Din acest motiv în cadrul şedinţelor nu se discută 
problemele care presupun respectarea confidenţialităţii şi care ar putea pune părinţii în situaţii jenante şi 
totodată nu se fac comparaţii între familii sau între copiii diferitelor familii. Comitetul de părinţi se alege 
în fiecare an în adunarea generală a părinţilor preşcolarilor clasei, convocată de educator, care prezidează 
şedinţa. Comitetul de părinţi al grupei se compune din trei persoane: un preşedinte şi doi membrii. 
Educatoarea grupei convoacă adunarea generală a părinţilor la începutul fiecărui semestru şi la încheierea 
anului şcolar. De asemenea, educatoarea sau preşedintele comitetului de părinţi al grupei pot convoca 
adunarea generală a părinţilor ori de câte ori este necesar. De asemenea se stipulează şi atribuţiile pe care 
le îndeplineşte Comitetul de părinţi. 

 b) Lectoratele cu părinţii în care se dezbat anumite teme educaţionale de interes pentru părinţi. Aceste 
activităţi se desfăşoară la iniţiativa educatoarei, a personalului medical al grădiniţei sau a consilierului şi 
presupun implicarea activă şi directă a adulţilor, cu scopul formării şi dezvoltării competenţelor parentale 
ale acestora. Aceste lectorate se pot realiza şi sub formă de jocuri, iar alături de părinţi pot participa şi 
copiii. Este important ca aceste grupuri să fie mai restrânse, iar participarea să fie la libera alegerea a 
adulţilor, deoarece acest tip de activitate necesită o mare disponibilitate din partea părinţilor.  

c) Consultaţiile pedagogice individuale sau colective cu părinţii au un rol important în colaborarea 
dintre grădiniţă şi părinţi şi se desfăşoară spre binele şi folosul copilului, dar şi a părinţilor sau a cadrului 
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didactic. În cadrul consultaţiilor educatoarea discută concret cu părinţii (sau bunicii) copilului despre 
dezvoltarea copilului, despre eventualele probleme comportamentale sau situaţii conflictuale ale acestuia, 
dar şi despre progresele şi regresele copilului. Este esenţial ca părinţii să fie implicaţi în căutarea soluţiilor 
în rezolvarea unor anumite probleme a copilului şi ca aceste soluţii să fie aplicate atât la grădiniţă cât şi 
acasă. Este indicat ca aceste consultaţii pedagogice să aibă loc cel puţin de 2 ori pe an şi ca ele să fie 
programate din timp, lăsând posibilitate părinţilor, dar mai ales educatoarei să se pregătească în prealabil 
pentru această discuţie cu părinţii. Această pregătire se referă la o observare mai atentă a copilului respectiv, 
şi adunarea de informaţii sau materiale, dacă părinţii au cerut informaţii suplimentare asupra unei situaţii. 
Totodată nu trebuie neglijată şi alegerea locului unde va avea loc discuţia cu părinţii. Este preferabil să se 
aleagă o încăpere luminoasă, curată, cu o temperatură adecvată şi în prealabil aerisită, unde educatoarea 
poate purta o discuţie liniştită cu părinţii fără a fi deranjaţi sau întrerupţi. Aceste consultaţii sunt de o 
importanţă majoră, deoarece sub forma acestui parteneriat educaţional se realizează colaborarea de care 
beneficiază atât copilul, dar şi părintele acestuia şi nu în ultimul rând şi cadrul didactic. 

 d) Corespondenţa cu părinţii se referă atât la informarea părinţilor pe cale scrisă a progreselor 
copiilor, dar şi la afişarea diferitelor teme educaţionale. În ceea ce priveşte grădiniţele urbane, datorită 
dezvoltării tehnologice, multe dintre acestea au propria pagină de internet, pe care acestea afişează ultimele 
noutăţi legate de activităţile educaţionale şi cele adresate părinţilor, poze şi altele, iar corespondenţa cu 
părinţii se face prin diferitele canale electronice de comunicare. Scrisorile de intenţie sunt de asemenea un 
bun prilej de comunicare între părinţi şi educatoare. Prin acestea părinţilor nu li se comunică doar informaţii 
privind temele care urmează a fi abordate, ci totodată aceştia sunt încurajaţi să participe prin pregătirea unor 
materiale reprezentative de exemplu. 

 e) Serbări, excursii, expoziţii cu lucrările copiilor. De cele mai multe ori, părinţii participă doar ca 
spectatori la serbările copiilor, nefiind implicată direct în munca copilului şi a educatorului din spatele 
acestor reprezentaţii, ci văzând doar rezultatul final ale acestora. Prin crearea parteneriatelor familie-
grădiniţă în cadrul acestor serbări se poate introduce de exemplu şi un dans, un cântec sau o scenetă pregătită 
şi interpretată doar de către părinţi sau chiar de către părinte alături de copil. Prin implicarea părinţilor în 
astfel de activităţi, aceştia au posibilitatea să descopere şi să cunoască inclinaţiile artistice ale copilului, să-
şi aprecieze obiectiv copiii şi chiar să-şi însuşească unele metode educative noi. În ceea ce priveşte 
expoziţiile copiilor, părinţii sunt deja obişnuiţi cu expunerea lucrărilor de artă a copiilor, dar se pot organiza 
diverse evenimente în cadrul cărora părinţii să poată achiziţiona lucrările copiilor, iar suma de bani adunată 
să fie folosită în scopuri caritabile sau pentru achiziţionarea materialelor didactice. Aşa cum afirma Holland 
„dacă educatorii trebuie să încurajeze participarea părinţilor, ei trebuie să iniţieze eforturi active, personale, 
persistente, flexibile şi sigure de comunicare cu părinţii. Educatorii trebuie să creadă ca sunt parte integrantă 
a programului educaţional şi să se aştepte ca părinţii să participe la acestea”.  

 
 
 
 
Bibliografie:  
Bătrînu, E., Educaţia în familie. Bucureşti: Editura Politică, (2010)  
Dumitrana, M., Copilul, familia şi grădiniţa. Iaşi: Editura Compania, (2015) 
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 MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ! 

 TRADIȚII ȘI OBICEIURI! 
 

GRIGORAȘ ANA 
LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC ”V. MADGEARU”, IAȘI 

 
 Iarna este singurul anotimp din an în care, parcă, domnește ideea de liniște și odihnă, când casele 

oamenilor, calde și primitoare, se pregătesc de sărbătoare.  
 Sărbătorile de iarnă petrecute în mijlocul satului românesc, în mijlocul familiei tradiționale reprezintă 

o experientă unică, un amalgam de contraste, armonizat, veselie cu dramatism,, ironie și poezie, poveștile 
și colindul trist, cântecul vesel, dansul dramatic, căldura și ospitalitatea gazdelor, toate te duc într-o zona a 
mirificului sufletesc.  

 Anotimpul sărbătorilor începe cu sfântul Ierarh Nicolae, cel mai cunoscut și iubit sfânt al Bisericii 
Ortodoxe. Primii fulgi de zăpadă sunt un prilej de bucurie pentru cei mici pentru că ei știu că trebuie să vină 
Moș Nicolae să le aducă în ghetuțele lustruite dulciuri și jucării pentru cei cuminți și nuielușe pentru cei 
care au fost obraznici, neastâmpărați. 

 Bradul de Crăciun este un obicei specific sărbătorilor de iarnă și constă în aducerea în casă a unui 
brad și împodobirea acestuia pe ”fundal de colinde” și miros de cetină de verde, alături de copii dornici și 
curioși, în așteptarea lui Moș Crăciun. Romanii împodobeau brazii cu boabe roșii care astăzi s-au 
transformat în globuri de diferite culori alături de care se folosește și beteala. 

 Moș Ajun este ”stăpânul timpului” care deține puterea anului ce va veni. În această zi, de Ajun, de 
Crăciun copii merg cu colindul, datină din vremuri stravechi, creștine fiind cel mai vechi mesaj dus de copii 
despre vestea nașterii pruncului Isus, preluat din înțelepciunea tradițional creștină de fiecare generație, ca 
moștenire spirituală. 

 În Ajunul Crăciunului, ca și în Ajunul Anului Nou, în toate zonele țării copiii formează grupuri-cete 
și pornesc pe la casele gospodarilor cântând cântece ce au refrenuri ca ”Florile dalbe”, ”Lerui ler”, ”Ziurel 
de ziuă” ori ”Valerim” sau ”Veler, Doamne” ei primind mere, nuci, covrigi, colăcei din făină frământați și 
copți chiar în acea noapte de Moș Ajunului. 

 Colindele ”O, ce veste minunată!” și ”Steaua sus răsare!” ne anunță că Fecioara Maria naște astăzi 
pe Mesia (Isus), în ieslea sufletelor noastre în sens duhovnicesc.  

 Capra, este un joc care se ține de la Crăciun până la Anul Nou, este un frumos ”teatru popular”, în 
care ”actorii” agili au o costumație bogată, versurile și stigăturile au un ritm alert toate acestea trimit la 
ideea fertilizării ca transformare cosmică. ”Pe durata jocului, capra dansează, consumând energii vitale, 
moare și renaște, simbolizând renașterea ritualică și continuitatea vieții.” (Marcel Lutic- etnograf din cadrul 
Muzeului Etnografic al Moldovei). Ideea jocului caprei, de moarte și renaștere, se potrivește foarte bine cu 
perioada anului în care timpul vechi, îmbătrânit al anului, renaște, crește soarele în fiecare zi, odată cu 
solstițiile. 

 Jocul Măștilor, scoate în evidență ceea ce este mai neplăcut și mai dizgrațios la firea umană, sunt 
măști de babe și moșnegi, măști sociale, măști cu caracter etnic (măști de grec, turc, țigan, armean), măști 
cu interpretare profesională (doctor, negustor, vrăjitor, felcer), acestea păstrându-și conținutul ideatic 
nealterat fie în jocul personajelor, fie în jocul moșilor și al babelor. Elementele definitorii ale fizionomiei 
măștilor- ochii, nasul, gura, părul și urechile, sunt foarte bine metamorfozate pentru a întruchipa cât mai 
relevant identitatea etnică, bătrânețea personajului, specificul profesiei, și nu în ultimul rând, moartea și 
dracii. 

 Mersul cu Steaua are menirea de a înștiința oamenii de nașterea lui Hristos, copii se deghizau în magi 
și vesteau marea minune. Simbolismul acestui colind amintește de steaua care i-a călăuzit pe cei trei magi 
în a găsi ieslea în care s-a întâmplat minunea nașterii lui Isus. La noi, se merge cu Steaua doar în prima și 
a doua zi de Crăciun. Cei care umblă cu Steaua cântă colinde, care amintesc de viața Domnului sau ”Steaua 
sus răsare”, ”Trei crai de la răsărit”.  

 După sărbătorile Crăciunului, în ultimele două zile din an, colindătorii revin cu obiceiuri tradiționale 
specifice pentru fiecare zonă geografică, majoritatea purtând denumirea de plugușor.  
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 Plugușorul este un obicei din preajma Anului Nou, este o colindă agrară. El este întotdeauna însoțit 
de srigături, clinchete de zurgălăi, pocnituri de bice, buhaiul care imită mugetul boilor. Versurile din 
plugușor au păstrat ritualul unei invocări magice cu substrat agrar, ele implică un ritm vioi cu urări vesele 
și optimiste. În sate și la orașe, plugușorul se practică în cete mici, de copii, până în dimineața Anului Nou. 
Se rostesc urături lungi despre bădica Traian: ”Dimineață s-a sculat,/ Pe ochi negri s-a spălat,/ La icoană s-
a închinat,/ Pe cal alb a-ncălecat,/ Și cu plugul a plecat,/ La arat și semănat...”. În continuare se vorbește 
despre aratul și semănatul ”grâului de vară”, secerat cu ”seceri mari/ Pentru secerători tari/ și unele mai 
mititele/ Pentru fete ocheșele...”. 

 Un alt joc care se practică în Ajunul Anului Nou, îndeosebi în Moldova, este jocul Urșilor, un ritual 
care reprezintă moartea anului vechi și nașterea anului nou, concomitent cu renașterea vegetației, a 
bunăstării și a sănătății.Dintre toate jocurile cu măști întâlnite, ritualul acestui joc denotă etalare de forță, 
vitalitate și dibăcie, pot fi percepute și astăzi secvențe care reliefează credințele cu privire la acest animal, 
simbol al regenerării vegetației. Astfel, rostogolirea urșilor în cerc, bătutul și moartea ursului apoi învierea 
miraculoasă ca și urcarea acestuia pe toiag (bâtă), redau în chip metaforic succesiunea anotimpurilor care, 
cândva, stăteau sub semnul acestui animal, capabil să învingă iarna și să vestească primăvara. 

 În tradiția populară, cântecele sub forma colindelor, care vestesc noul an sunt aducătoare de noroc 
pentru gazdele ce primesc urătorii cinstindu-i apoi cu fructe, dulciuri și bani. În ziua Sfântului Vasile, trecut 
în An Nou, copii pornesc devreme la sorcovit cu ramuri împodobite sau buchet de flori din hârtie sau plastic 
obiecte ce au înlocuit acea crenguță de măr înmugurită care era pusă în apă în noaptea Sfântului Andrei și 
care până la Sfântul Vasile era înflorită. 

 În dimineața Anului Nou, ca o continuare a Plugușorului, copii umblă cu semănatul, ei aruncând cu 
semințe de orez, grâu sau porumb prin case și peste oameni rostind o urare scurtă ”Să trăiți,/ Să înfloriți,/ 
ca merii,/ ca perii,/ În mijlocul verii,/ ca toamna cea bogată/ de toate-ndestulată!” 

 Anul Nou este socotit unul din cele mai bune momente pentru prognozarea vremii și a recoltelor, de 
peste an, pe baza unui așa-numit calendar din foi de ceapă, interpretarea lunilor ploioase și a recoltelor 
bogate făcându-se în dimineața primei zile a anului, 1 Ianuarie. 
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MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ 

TRADIȚII ȘI OBICEIURI 
 

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 1 RADU VODA 
PROF INV PRIMAR GRIGORE ANTONELA 

 
 “Magia Sărbătorilor de iarnă” ne înconjoară încet, încet.Totul se colorează în aur şi argint şi totul în 

jur sclipeşte în mii de luminiţe! În aceste zile e bine să ne oprim o clipă şi să aprindem o lumânare în inima 
celor trişti, pentru a colora puţin viaţa persoanelor cu suflete mai înnegurate, dăruind un zâmbet sincer, 
dăruind o îmbrăţişare caldă celor pe care îi iubim! 

 Tot acum, ne facem bilanţul, ne amintim de succese şi de eşecuri, de promisiunile pe care le-am ţinut 
şi de promisiunile pe care le-am încălcat, de momentele în care ne-am deschis inima, dar şi de momentele 
în care ne-am închis în noi. 

 Crăciunul şi Anul Nou înseamnă o nouă şansă. Şansa de a face lucrurile mai bune, de a ierta mai 
mult, de a iubi mai mult, de a dărui mai mult. 

Magia Sărbătorii Crăciunului te face să crezi în miracole adevărate, chiar şi venirea lui Moş Crăciun 
în case. Amuzament pentru unii sau literă de lege pentru alţii, superstiţiile conferă o magie aparte acestei 
mari sărbători. Se spune din bătrâni că zăpada căzută de Crăciun prevesteşte un Paşte înverzit, iar copiii 
născuţi de Crăciun sunt mai speciali, norocul le va surâde toată viaţa. 

De asemeni de Crăciun, cei mai superstiţioşi dintre greci îşi ard pantofii vechi pentru a înlătura 
ghinioanele din anul ce vine. Dacă vrei să ai parte de sănătate anul următor, mănâncă un măr în ajunul 
Crăciunului şi nu vei avea nevoie de “Programul Ministerului Sănătăţii”!. 

În această seară de Ajun, copiii vin pe la case sau apartamente cu frumoasele colinde româneşti. Vin 
să vestească magia Naşterii Domunui, vin să vestească venirea lui Crăciun. În vastul repertoriu de colinde 
creştine, ne sunt înfăţişate evenimente referitoare la naşterea şi viaţa Mântuitorului Iisus Hristos pe pământ. 

Există colinde care zugrăvesc atât aspectele îmbucurătoare ale naşterii Domnului: închinarea 
păstorilor şi a magilor, corul îngerilor şi steaua vestitoare; cât şi aspecte tragice precum: ura lui Irod, 
uciderea pruncilor şi izgonirea în Egipt. 

 La origini, colindele erau cântate în grupuri foarte mari, de 30 până la 40 de colindători. De-a lungul 
timpului, colindele au fost preluate şi transpuse în diverse forme de interpretare: vocale şi instrumentale, în 
grupuri mari, în grupuri mici, în cvartete, duete sau chiar solo, însoţite sau acompaniate de un cor. 

Să anunţăm şi noi vestea naşterii lui Hristos oamenilor, nu numai prin cuvinte, ci mai ales prin fapte 
bune. Să lăsăm ca bunătatea şi iubirea de oameni a lui Hristos să fie înaintemergătoare, aşa cum steaua, 
odinioară, i-a călăuzit pe magi spre Betleem. Astfel, în Ajunul Crăciunului, pe 24 decembrie colindele vor 
răsuna pe străzi. Tradiţia spune că aceste cântări simbolice alungă spiritele rele şi aduc belşug în casele 
oamenilor. În trecut grupurile de colindători erau formate de copii şi bărbaţi care porneau la colindat din 
casă-n casă. Acest obicei se mai respectă încă şi acum în anumite zone ale ţării. Însă, în prezent cetele de 
colindători sunt formate din copii care vestesc atmosfera de sărbătoare. 

 Tot astăzi, în Ajunul Crăciunului, tradiţia populară spune că trebuie să ne împodobim bradul. Fără 
pomul de Crăciun în case, sărbătoarea nu va fi sărbătoare, iar Moşu’ nu va “poposi” acolo unde nu vede 
bradul gata împodobit. 

Pomul împodobit, conform unor datini mai vechi reprezintă moartea şi renaşterea divinităţii. Devenit 
un ritual nelipsit din preajma sărbătorilor de iarnă, bradul decorat pare a-şi avea geneza în Germania. La 
început pomul a fost împodobit doar cu fructe şi dulciuri, după care au fost utilizate şi lumânările, care 
conferă strălucirea atmosferei. 

 În prezent, această tradiţie a cunoscut o dezvoltare uimitore. Bradul este împodobit cu instalaţii 
electrice variate, globuri multicolore, beteală sau dulciuri. În preajma Crăciunului fiecare îşi doreşte să aibă 
un brad cât mai frumos şi original decorat. Coroana realizată din crenguţe de brad este o altă tradiţie dedicată 
acestei sărbători. Ea aduce belşug şi noroc în casă, de aceea se aşează fie la uşă, fie în mijlocul mesei 
tradiţionale. Se realizează foarte uşor acasă din crenguţe subţiri de salcie şi brad. Va oferi un impact vizual 
cât mai plăcut dacă va fi ornată cu ramuri de vâsc, steluţe mici sau conuri de brad uscate. Din case nu 
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trebuie să vă lipsească vâscu! Se spune că vâscul a sărbătorit dintotdeauna venirea iernii. Este considerat 
un simbol al păcii şi al norocului. De aceea, în ajunul sărbătorilor se foloşeste pentru decorarea casei. De 
asemenea, sărutul sub crenguţele de vâsc se spune că aduce bucurie şi înţelegere îndrăgostiţilor. 

 Cu brad sau fără, cu moş sau fără, brăileanul este obişnuit ca de sărbătoare masa să fie plină de 
bucate, iar musafirii să se ospăteze pe săturate! Astfel masa de Crăciun trebuie să fie bogată şi aspectuoasă. 
Este pregătită cu farmec şi dăruire după postul de 40 de zile. Aşezată în preajma bradului conţinând bucate 
tradiţionale, din care nu vor lipsi sarmalele, friptura de porc, vinul roşu sau cozonacul. Se spune că masa 
festivă trebuie să îndestuleze pe toată lumea. O masă îmbelşugată vesteşte un an la fel, plin de bucurie şi 
noroc. 

Sărbători Fericite! 
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PARINȚII ȘI GRADINIȚA 

 
PROF. GROZA ELISABETA 

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 3 
DROBETA TURNU SEVERIN 

MEHEDINTI 
 
 ,,Un copil este ca o sămânță de floare…Cât de frumos va creşte, cât de frumos va rodi, depinde de 

grădinarul care o va îngriji, de ce pământ şi de câtă lumină şi apă are, de cât e de ferită de frig, de furtună 
şi de soare prea tare. E atât de plăpândă…Cum ai putea s-o rupi ori să o calci în picioare, când e tot ce 
va mai rămâne în urma ta?”  Irina Petrea 

 
 După cum bine se ştie, familia reprezintă factorul primordial în educarea unui copil şi educaţia începe 

în familie, de aceea legătura dintre gărdiniţă şi mediul familial va trebui să se întrepătrundă. 
 Educaţia în familie are ca scop formarea unui om cu o dezvoltare multilateral şi armonioasă. Părinţii 

sunt datori să crească copilul, să se îngrijească de sănătatea, educaţia, învăţătură şi pregătirea profesională 
a acestuia. Această funcţie are ca finalitate integrarea eficientă a individului în societate, acest lucru 
realizându-se prin formare dupa un anumit ideal de personalitate. 

 Familia reprezintă primul context formativ pentru copil, reprezintă mediul socio-cultural în care 
copilul s-a născut, în care creşte şi de aceea este foarte important respectul pentru moştenirea culturală a 
fiecărei familii şi valorificarea acesteia în contextele în care copilul nu se află alături de părinții săi. În 
perioada copilăriei timpurii, eforturile depuse de părinţi şi educatori trebuie să se bazeze pe un schimb bogat 
de informaţii, de experienţe şi pe colaborare în asigurarea celor mai bune condiţii de creştere şi dezvoltare 
a copiilor, respectând regulile nou impuse care țin de distanțarea fizică, de igiena personală, de 
dezinfectarea spațiilor și a suprafețelor cu care intră în contact copiii. 

 Mediul familial ocupă un loc central în multitudinea factorilor determinanţi ai evoluţiei individului. 
Copilul nu este un adult în miniatură, ci el este o persoană într-un moment al dezvoltării sale, deosebit de 
receptiv la influenţele pozitive sau negative. Trăsăturile şi coordonatele personalităţii se cristalizează în 
raport cu modelul şi contextul trăit în mod direct, nemijlocit, de către copil în mediul său familial, iar 
atitudinile părinţilor au consecinţe durabile asupra personalităţii, în formarea copilului.  

 Primul model oferit copilului este familia sa, iar calitatea şi tipul relaţiilor copil-părinţi vor marca 
profund evoluţia viitoare a copilului (G. Mauco). Contextul actual, declanșat de pandemia COVID-19, 
măsurile întreprinse de societate în vederea depășirii unor situații limită create de starea în care trăim, impun 
adoptarea unor noi modalități de comunicare și colaborare. Statutul familiei ca prim educator al copilului 
reprezintă un factor important în stabilirea parteneriatului între serviciile de educaţie timpurie şi familie. 
Chiar de la prima întâlnire, fie față în față în spațiul instituției școlare, fie online (organizată de educatoare), 
e de dorit ca părinții să se simtă confortabil în cadrul relaţiei cu persoanele implicate în îngrijirea și educația 
copilului lor. Pentru aceasta, specialiștii trebuie să acorde părinților timpul de care aceștia au nevoie pentru 
a înțelege întregul context legat de activitățile din grădiniță, de specificul intervențiilor, de natura sprijinului 
acordat copiilor, de regulile interne ce trebuie asumate și respectate ș.a.m.d. Nu mai puțin important, 
specialiștii din grădinițe trebuie să își acorde lor înșile timpul necesar pentru comunicare cu părinții, în mod 
special pentru a asculta relatările acestora despre propriul copil, despre valorile familiei și stilul parental, 
despre povestea fiecărui copil și despre aspirațiile fiecărui părinte. Ascultând, în cadrul întâlnirilor 
individuale sau de grup, educatorii pot afla lucruri semnificative și necesare în procesul educațional, despre 
cultura şi valorile fiecărei familii. Dincolo de toate acestea, părintele va avea sentimentul de respect pentru 
el şi istoria sa, va căpăta încredere în specialiștii din educația timpurie și va afla informații despre alte 
experiențe de viață cu copilul, asemănătoare cu ale lui.  

Este foarte important ca informațiile furnizate să fie clare, să reflecte deschidere și totodată să 
genereze siguranță și încredere. Directorul instituției de educație timpurie poate oferi părintelui primele 
informații și date despre ce se întâmplă în grădiniță. Acesta ar putea fi primul contact în baza căruia se va 
construi o relaţie bazată pe siguranță pentru copil și pe colaborare pentru educatoare și părinte. În cazul în 
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care nu există disponibilitatea unui director, educatoarei îi revine sarcina de a coordona prima întâlnire cu 
părinții și copilul, fie că este individuală, fie că este în grup, ambele în sistem față în față sau online. Pe 
parcursul anului școlar, întâlnirile constante de comunicare, directă sau online cu părinții, vor constitui 
principala sursă de informații. 

 Dacă familia va fi implicate de la început în programul educative, ea va percepe corect 
importanţa colaborarii cu grădiniţa şi beneficiile acestei colaborări, iar implicarea sa în activitatea 

grădiniţei va fi constientă, interesantă şi reciproc avantajoasă. Beneficiar în parteneriatul grădiniţă-familie 
este copilul care treptat prin modul de comportare va scoate în evidentă rezultatele acestui parteneriat şi îşi 
va descoperi părinţii ca parte importantă a educaţiei sale. Familia educă prioritar copilul, grădiniţa continuă 
pe coordonate noi tot ce s-a făcut şi s-a realizat în familie. 

 Lor li se adaugă natura, societatea, viaţa sub toate aspectele, considerate pe buna dreptate, cel mai 
mare dascăl! 

 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
1. Ecaterina Adina Vrăşmaş,Consilierea şi educaţia părinţilor,Bucureşti,Editura,„Aramis”,2002; 
2.Ecaterina Adina Vrăşmaş,Educaţia copilului preşcolar,Bucureşti,Editura Pro Humanitate,1999; 
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PARTENERIARUL GRĂDINIȚĂ-FAMILIE 

 
PROF. GUGIU VIORICA 

GRĂDINIȚA NR. 35, BUCUREȘTI 
 
 Fără rezerve putem să afirmăm că vârsta preşcolară este baza educativă a ȋntregii vieţi. Familia, 

grădiniţa şi şcoala sunt factorii cei mai semnificativi care contribuie la reuşita copilului ȋn viaţă. Asigurarea 
unui parteneriat real ȋntre aceştia conduce prin implicarea tuturor la o educaţie corectă a copiilor la evitarea 
greşelilor şi la soluţionarea problemelor de orice fel. 

 Ȋn primul rând trebuie să i se acorde o importanţă deosebită grădiniţei care va reprezenta ȋntotdeauna 
o etapă indispensabilă. Spunem acest lucru deoarece ȋn colectivitatea din grădiniţă copilul stabileşte 
raporturi care nu se regăsesc ȋn familie. De asemenea ȋnvaţă să se supună unui program şi unor activităţi 
derulate cu ȋntreg colectivul din care face parte. 

 Educaţia ȋn familie ocupă şi ea de asemenea un rol foarte important ȋn formarea copilului asigurându-
i condiţii de dezvoltare fizică, perceptivă, intelectuală, personală. Cei şapte ani de acasă sunt esenţiali ȋn 
procesul de adaptare şi integrare. Un copil se dezvaţă greu de deprinderile rele dobândite ȋn familie. De la 
părinţi copiii ȋnvaţă totul despre lumea ȋn care trăiesc până ajung la grădiniţă. Un climat necorespunzător, 
plin de conflicte familiale, lipsit de afecţiune sau tratând totul cu multă indiferenţă, poate duce la reacţii de 
inadaptere. Ȋnvăţrea şi dezvoltarea comportamentelor nu se pot realiza doar ȋntr-o instituţie educaţională. 
Ea trebuie aplicată şi ȋn familie, iar educaţia din familie trebuie să fie sănătoasă caci altfel copiii vor deveni 
dezorientaţi, frustraţi, dezechilibraţi. Atitudinea părinţilor faţă de copiii marchează dezvoltarea 
personalităţii acestora. 

 Grădiniţa poate asigura asistenţă de specialitate, consiliere părinţilor, informându-I despre evoluţia 
copiilor venind ȋn ȋntâmpinarea problemelor pe care aceştia le ȋntâmpină ȋn ȋnţelegerea rolului de părinte. 
Grădiniţa şi mai târziu şcoala completează educaţia primită de copil ȋn familie. Prin munca ȋnfrăţită dintre 
familie şi şcoală se modelează trăsăturile frumoase ale copiilor şi se ȋntăreşte caracterul şi se formează un 
cetăţean demn al ţării. Legea ȋnvăţământului urmăreşte implicarea părinţilor ca reprezentanţi ȋn consiliile 
de administraţie şi comitetele de părinţi din fiecare unitate.  

 Şcoala la fel ca şi grădiniţa va ţine legătura cu familia prin şedinţele lunare, consultaţii ori de câte ori 
este nevoie, vizite la domiciliu şi corespondenţă cu părinţii. Factori educaţiei (şcoala, grădiniţa şi familia) 
trebuie să funcţioneze ca un sistem deoarece acţiunea fiecăruia depinde de acţiunile celorlalţi influenţându-
se şi completându-se reciproc. Convergenţa acţiunii lor este determinată pe de o parte de obiectivul 
fundamental urmărit, iar pe de altă parte de mecanismul interacţiunii lor.  

 Astfel toţi aceşti factori se aliniază pe traiectoria care duce spre realizarea idealului educativ şi 
dezvoltarea personalităţii umane. Fiecare dintre aceşti factori contribuie ȋn mod diferit la dezvoltarea 
diverselor componente ale personalităţii umane, ȋn funcţie de posibilităţile de care dispune, de formele şi 
mijloacele folosite. 

 Ȋn privinţa interacţiunii dintre factorii educaţiei menţionăm faptul că ȋntre ei se realizează permanent 
un schimb de informaţii, astfel că influenţele unui factor se vor resfrânge şi vor fi valorificate de către 
ceilalţi, succesul lui fiind condiţionat nu numai de propriile valenţe, ci şi de acţiunea celorlalţi. Grădiniţa şi 
familia sunt doi factori importanţi, care ȋmpreună reprezintă piatra de temelie a educaţiei preşcolare, iar 
între aceştia şi mediul social, se află copilul, obiect şi subiect al educaţiei. 
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 PARTENERIATUL GRADINIȚA- FAMILIE 
 (ROLUL ACTIVITAȚILOR EDUCATIVE) 

 
 PROFESOR PREȘCOLAR - GUINEA DIANA CODRUTA 

 
 Parteneriatul educațional este forma de comunicare, cooperaare și colaborare în sprijinul copilului la 

nivelul procesului educațional. El presupune o unitate de cerințe, opțiuni, decizii și acțiuni educative între 
factorii educaționali.  

 Parteneriatul grădiniță- familie are un rol foarte important în reușita procesului instructiv- educativ, 
de aceea cadrele didactice trebuie să acorde o atenție deosebită comunicării cu copiii și cu familiile acestora. 
Mediul în care copilul se naște, trăiește primii ani ai vieții, se dezvoltă și se formează pentru viață este cel 
oferit de familie. Mediul familial ocupă un loc central în multitudinea factorilor determinanți ai evoluției 
copilului. Educația din famile a copilului se continuă cu cea din grădiniță, în care copilul vine să își 
lărgească sfera de cunoaștere, să socializeze și să pășească într-o nouă etapă de viață socială. Activitatea 
educativă din grădiniță nu poate fi izolată, separată de alte influențe educative care se exercită asupra 
copilului și mai ales de cea din familie . Îmbinarea în parteneriat a informațiilor deținute de părinți cu cele 
ale grădiniței trebuie să fie în beneficiul copilului. Termenul de parteneriat presupune realizarea unei alianțe 
pentru atingerea unor obiective comune. Relația dintre părinți și educatori trebuie să se bazeze pe un bogat 
schimb de informații, de experiențe și pe colaborare cu scopul asigurării celor mai bune condiții de creștere 
și dezvoltare a viitorului adult.  

 În cadrul parteneriatului grădiniță- familie activitățile inițiate sunt importante, dar și organizarea 
acestora. În continuare vom vorbi despre câteva modalități prin care se materializează acest tip de 
parteneriat.  

 Ședințele cu părinții. În cadrul acestora părinții sunt informați despre: regulamentul de ordine 
interioară al grădiniței, oferta educațională a grădiniței, obiectivele precizate în curriculum, aspecte legate 
de programul desfășurării activității în grădiniță, programul de funcționare a cabinetului medical și a celui 
de consiliere, precum și rolul acestora, evenimente importante ale grădiniței sau grupei. Aceste ședințe sunt 
organizate în cadru formal și presupune paarticiparea tuturor părinților.  

 Atelierele de lucru cu părinții. Sunt activități pe teme de interes pentru părinți, care se desfășoară la 
inițiativa educatoarei, a personalului medical sau a consilierului școlar. Atelierele presupun implicarea 
activă și directă a adulților și au ca scop formarea și dezvoltarea competențelor parentale ale acestora. Ele 
pot fi organizate sub formă de jocuri, joc de rol, activități pe centre, etc. alături de părinți pot participa și 
copiii. Participarea părinților la activitățile de la grupă reprezintă o acțiune benefică: părintele poate fi 
simplu observator sau participant activ, în funcție de aptitudinile și interesele acestuia ( poate citi copiilor 
o poveste, îi poate învăța un cântec, un dans sau un joc). Implicându-se activ, părintele va putea observa 
felul în care decurge o zi la grădiniță: ce activități se desfășoară, ce metode sunt folosite de către educatoare, 
care sunt materialele utilizate și mai ales își poate observa copilul în grupul de colegi, cunoaște progresul 
lui și cum ar trebui sprijinit acasă. Dacă părinții sunt implicați în activitățile copiilor, educatorii pot observa 
în mod direct felul în care aceștia motivează copiii, cum comunică cu ei sau felul în care își împărtășesc 
experiențele.  

 Voluntariatul. Reprezintă o altă modalitate de participare a părinților și a altor persoane din familie 
la activitățile cu preșcolarii. Părinții, în calitate de voluntari, pot coordona și colabora în cadrul unor 
evenimente speciale, caută resurse pentru desfășurarea unor activități sau proiecte, ajută la desfășurarea 
acestora, pot participa și ajuta la organizarea acestor evenimente sociale. De asemenea, părinții pot ajuta la 
repararea unor obiecte, amenajarea spațiului de joacă, îmbogățirea bazei materiale. Folosindu-și talentele, 
părinții pot organiza, în cadrul unor proiecte speciale, acțiuni de colectare a fondurilor.  

 O altă modalitate de realizare a obiectivelor parteneriatului grădiniță- familie este consultația cu 
părinții, care presupune întâlniri stabilite de cadrele didactice, medicale sau de consilierul școlar și de 
părinți, de comun acord, în care se discută individual despre copil, despre situații speciale, situații 
conflictuale cu colegii, probleme comportamentale. Această formă de colaborare este importantă, 
individualizată în relația grădiniței cu familia și privește global copilul, iar procesul educațional ca pe un 
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continuum pe care copilul îl parcurge, în egală măsură, la grădiniță și acasă. Aceste întâlniri au un rol 
important pentru cunoașterea copilului, comunicare, susținerea învățării și soluționarea de conflicte.  

 Acțiunile comune părinți – copii, curriculare sau extracurriculare, au o importanță semnificativă în 
cadrul unui parteneriat funcțional. Acestea se desfășoară la inițiativa cadrului didactic sau a directorului 
unității școlare, trebuie să fie atent planificate și pregătite, conțin roluri și contribuții ale părților, astfel încât 
țintele planificate să fie realizate în parteneriat. Spre exemplu: activitățile din cadrul unui proiect tematic, 
o vizită tematică, concursuri dintre părinți și copii, expoziții și tombole, acțiuni umanitare și socio-
educaționale.  

 Indiferent de modalitățile prin care se concretizează parteneriatul grădiniță – familie, tipurile, 
acțiunile, interacțiunile și situațiile de învățare trebuie construite premeditat și organizat. Parteneriatul cu 
familia intensifică dialogul instituției școlare cu familia copilului, facilitează punerea acestor doi factori de 
comun acord în sprijinul coplilului, contribuie la formarea unor competențe utile copiilor în viața școlară și 
în societate, iar părinților le creează ocazia de a contribui la asigurarea educației de calitate .  

  
 Bibliografie: 
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CREȘTEREA IMPLICĂRII PĂRINȚILOR ÎN ACTIVITĂȚILE ȘCOLII 

 
 PROF. INV. PRESCOLAR GIUBEGA CARMEN MARIA 

LICEUL TEHNOLOGIC “PETRACHE POENARU”,  
BALCESTI, JUD VALCEA 

 
 Creșterea implicării părinților în activitățile școlii este o bună practică de care țin seama sau ar trebui 

să țină seama toate unitățile școlare din învățământul preuniversitar. Un factor important pe care îl vom 
explica în alte două livrabile este, legat de creșterea implicării părinților în activitățile școlii – comunicarea 
acestora cu școala și diversele perspective teoretice - și de aici și practice, pe care le presupune comunicarea 
interumană.  

  
 De cele mai multe ori, părinții asteaptă mai mult de la școală și nu fac mai nimic pentru dezvoltarea 

unei relații mai strânse cu proprii copii. Pentru ei școala este singura responsabilă de educația copiilor. 
Dezintersul părinților poate nărui tot efortul pe care profesorii îl depun la orele de curs. Profesorul/ 
învățătorul / educatorul trebuie sp fie interesat să știe mai multe despre situația pe care elevul o are acasă, 
despre preocupările și modul de viață al acestuia.Fără implicarea și ajutorul părinților, sistemul educativ 
nu își găsește singur căile prin care își poate îmbunătății performanța și modul de lucru. 

 Părinţii pot fi atraşi alături de şcoală prin forme variate de activităţi extraşcolare, determinându-i 
să adere la ideea de colaborare activă, acceptând rolul de factor răspunzător în devenirea propriului copil. 
Deși părinții consideră că ei știu ceea ce este bine,pentru că ei aleg, caută și se interesează desprediferite 
opțiuni, acceptul copilului este cel care îi ajută să se implice și să obțină ceva din ceea ce eiîși propun. 
Părinții care au luat parte la activitățile extrașcolare și-au manifestat interesul și aprobarea față de 
educația oferită de școală în general. 

 Ca urmare a activităţilor desfășurate împreună cu părinții, legătura şcolii cu familia se poate 
îmbunătăţi considerabil, părinţii simţindu-se utili, prezentând în acest fel un interes mai mare pentru 
şcoală. Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. 

 Creșterea implicării părinților reprezintă un factor important în dezvolarea și creșterea copiilor. O 
bună colaborare a părinților cu școala poate îmbunătăți procesul de educație. Părinţii sunt, în general, 
parteneri activi în desfăşurarea unor programe care se desfășoară în cadrul şcolii. De asemenea, părinţii pot 
fi atraşi alături de şcoală prin forme variate de activităţi extraşcolare, determinându-i să adere la ideea de 
colaborare activă, acceptând rolul de factor răspunzător în devenirea propriului copil. 

 Părinții pot veni chiar cu idei de realizare a unor activităţi extraşcolare: excursii, concursuri, 
programe artistice care fac mai vizibile manifestările elevilor, precum și rezultatul muncii lor. Aceste 
activităţi extraşcolare au un impact mare în rândul părinţilor, care experimentează astfel relaţii inedite 
cucopiii lor, fapt care îi poate determina să-şi schimbe radical, în mod pozitiv, atitudinea faţă de şcoală. 

 Ca urmare a activităţilor derulate împreună cu părinții, legătura şcolii cu familia s-a îmbunătăţit 
considerabil, părinţii simţindu-se utili, prezentând în acest fel un interes mai mare pentru şcoală. Activităţile 
extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes,produc bucurie, facilitează 
acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, 
operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se afirme conform naturii sale. Copiii se 
autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, asumându-şi 
responsabilităţi. 

 Dascălul are, prin acest tip de activitate, posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să 
le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal - pregătirea copilului 
pentru viaţă. Realizarea acestor obiective depinde în primul rând de educator, de talentul său, de dragostea 
sa pentru copii, de modul creator de abordare a temelor prin punerea în valoare a posibilităţilor şi resurselor 
de care dispune clasa de elevi . 

 Orice activitate școlară poate deveni extrașcolară prin prelungirea ei într-un context exterior școlii. 
Părinții sunt puși astfel în fața unei game variate de activități care sunt toate foarte atrăgătoare și tentația de 
le face loc tuturor este mare. Deși părinții consideră că ei știu ceea ce este bine,pentru că ei aleg, caută și se 
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interesează desprediferite opțiuni, acceptul copilului este cel care îi ajută să se implice și să obțină ceva din 
ceea ce eiîși propun. Părinții care iau parte la activitățile extrașcolare își manifestă astfel interesul 
șiaprobarea față de educația oferită de școală. 

 Pentru creșterea implicării părinților în activitățile școlii apreciem că sunt necesare a fi aplicate 
constant următoarele exemple de bune practici: 

a) Elaborarea de către fiecare școală a unor programe – numite programe de educare/implicare a 
părinților în activitatea școlară - care să fie cunoscute de elevi și părinți care să contribuie la creșterea 
implicării și responsabilizării părinților în activitățile școlare; 

b) Obținerea unei implicări benevole a părinților, de bună voie, care numai astfel poate fi benefică, 
iar sprijunul acordat este real; 

c) Implicarea părinților în activitățile extrașcolare; 
d) Participarea părinților, alături de copil, la activitatea de învățare de acasă; 
e) acordarea unei zile libere din partea angajatorilor pentru prezența părinților la ședințele cu părinții 

sau la întâlnirile cu personalul școlii. 
 Deși părinții elevilor din instituțiile educaționale situate în zone defavorizate sunt, ca toți părinții 

extrem de ocupați cu problemele familiale sau profesionale curente, este în interesul lor evident, dar și al 
tuturor celorlalți actori educaționali și locali care au legătură cu problemele educaționale, să se implice în 
rezolvarea problemelor educaționale, semnalate de instituția educațională și, împreună cu factorii de 
conducere ai școlilor în cauză sau ai instituțiilor/autorităților locale să găsească cele mai bune căi și mijloace 
pentru a rezolva cu succes toate problemele apărute în domeniul educației incluzive. 
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"MAGIA SARBATORILOR DE IARNA! TRADIȚII ȘI OBICEIURI"  
 

GORBAI MARIA MELINDA 
LICEUL TEHNOLOGIC PETRU MAIOR REGHIN 

 

 

 Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții Crăciunul este o perioadă foarte frumoasă, 

ce merită să fie sărbătorită în familie. Tradițiile sunt reînviate, se dăruiesc cadouri, copiii merg la colindat 

și toată lumea se reunește pentru a-și petrece ultimele zile din an alături de cei dragi. Micuții se bucură din 

plin de sărbători, iar parinții aleargă după cadouri, care mai de care mai deosebite. In aceasta perioada 

putem vizita târgurile specifice din oraș și să admirați luminițele de pe marile bulevarde. Putem ajuta copiii 

să învețe o poezie sau un colind, la alegerea lui, pe care să-l cântăm împreună în Noaptea de Ajun.  

 

 Citirea cărților cu povești despre Crăciun, cu imagini colorate și pline de învățăminte despre iubire 

și generozitate reprezintă încă o opțiune bună. Acestea sunt distractive și educative în același timp. În acest 

an sărbătorile vor fi cu totul altfel....vom sărbătorii altfel ...în familie. Cu Elevi I din școala vom sărbătorii 

în data calculatorului! Vom aminti acest Crăciun!  

 

 De obicei în fiecare an am organizat o seara de Advent, o seara de Crăciun în școala. Unde toti 

împreună, elevi, profesori, părinți neam pregătit pentru sărbători. Scopul întâlnirii a fost dezvoltarea relaţiei 

părinte-copil, școală-familie, în vederea eficientizării demersului educaţional. 
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IMPORTANȚA ACTIVITAȚILOR EDUCATIVE 

 IN PARTENERIAT CU PARINȚII 

 

PROF.INV.PREȘCOLAR: GREERE SIMINA 

G.P.P.CERNADIA \ BAIA DE FIER, GORJ 
 

Termenul parteneriat este „definit ca asocierea a doi sau mai mulţi parteneri, iar în literatura de 

specialitate, parteneriatul reprezintă modalitatea, formală sau informală, prin care două sau mai multe părţi 

decid să acţioneze împreună pentru atingerea unui scop comun.” 

 Prin încheierea parteneriatelor cu părinţii, aceştia sunt încurajaţi să ia parte la planificarea şi derularea 

programelor educative pentru copii, ceea ce implică o responsabilizare şi o eficienţă sporită. Astfel, părinţii 

au posibilitatea să-şi cunoască mai bine copiii, modul lor de manifestare în viaţa de grup, pot înţelege mai 

bine rolul lor educativ. 

 

 Dragostea, familia, şcoala sunt esenţe indispensabile în viaţa fiecărui om. Ca primă veriga a 

sistemului educativ, familia are responsabilităţi clare şi diverse. Este foarte importantă în educaţia din 

copilarie deoarece individul ia primele impresii din mediul înconjurător, din familie. Tot din mediul familial 

copilul absoarbe ca un burete conduitele şi obiceiurile celor din jur. Individul va repeta şi va imita 

persoanele semnificative din viaţa sa, va avea aceleaşi păreri, idei, concepţii. Calitatea educaţiei primate în 

familie depinde îndeosebi de nivelul de educaţie al părinţilor şi al familiei ce vine în contact cu copilul, în 

special sub aspect moral şi comportamental. 

 

 A fi părinte în sec. XXI, într-o periodă marcată de profunde şi rapide transformări sociale, este o 

misiune din ce în ce mai dificilă. Familia are nevoie de sprijin şi sustinere pentru a rezolva problemele 

ridicate de creşterea generaţiilor de astăzi. Aceasta nu are întotdeauna cunoştinţe psihopedagogice necesare 

educării copiilor. Educatorii profesionişti suntem noi. De aceea avem datoria ca prin activităţile ce le 

desfăşurăm să pregătim familia pentru a-şi cunoaşte copilul, să o antrenăm în procesul educaţional. 
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IMPORTANȚA ACTIVITAȚILOR EDUCATIVE  

ÎN PARTENERIAT CU PĂRINȚII 
 

PROFESOR INVAȚAMANT PREȘCOLAR: GREJDANESCU ADRIANA 
 
 Parteneriatul educaţional este forma de comunicare, cooperare şi colaborare în sprijinul copilului 

la nivelul procesului educativ. El presupune o unitate de cerinţe, opţiuni, decizii şi acţiuni educative între 
factorii educaţionali. Parteneriatul educaţional se desfăşoară împreună cu actul educaţional propriu-zis. El 
se referă la proiectarea, decizia, acţiunea şi colaborarea dintre instituţii, influenţe şi agenţi educaţionali. 

Parteneriatul educaţional se adresează în principal părinţilor şi cadrelor didactice şi se referă la a 
acţiona în acelaşi sens. Ceea ce hotărăşte familia, trebuie să fie în acord cu măsurile şcolare, şi ceea ce face 
un părinte, să nu fie negat de celălalt. Activitatea în parteneriat are nenumărate avantaje, deoarece creează 
relaţii de colaborare, clarifică diverse probleme educative, oferă un nou cadru de dezvoltare a personalităţii 
copilului. Iniţierea diferitelor proiecte de parteneriat educaţionale sunt benefice atât pentru copii, cât şi 
pentru toţi factorii implicaţi ( grădiniță, familie, comunitate). Cadrele didactice şi parinţii trebuie să lucreze 
împreună pentru a dezvolta o relaţie de cooperare în clasă. Centrul acestui parteneriat este copilul. Acest 
parteneriat între dascăl şi părinţi, oferă copiilor un model asupra felului în care adulţii cooperează pentru a 
crea un mediu de învaţare stimulator. Este esenţială implicarea activă a parinţilor încă din primul an de 
şcoală. În mod firesc, părinţii sunt primii educatori ai copilului. Vine apoi rândul profesioniştilor din 
grădiniţe şi şcoli să se ocupe de educarea şi formarea copiilor printr-o metodologie şi un curriculum specific 
vârstei acestora. Prin colaborare, copiii conştientizează că în fiecare grup sau comunitate, oamenii se 
deosebesc între ei prin trăsături fizice şi sufleteşti, că fiecare are propria lui fire şi se manifestă 
comportamental diferit unii de ceilalţi.  

Există mai multe forme concrete de colaborare dintre grădiniță și familie, ele se deosebesc în funcție 
de scopul urmărit și de modul de realizare:  

*Referatele prezentate în fața părinților cu anumite prilejuri, cu teme pe bază de fapte și date concrete;  
*Organizarea unor expoziții cu lucrări executate de copii;  
*Participarea părinților la activități demonstrative;  
*Convorbirile cu familia;  
*Consultări individuale;  
*Vizitele-constituie o altă formă de colaborare;  
*Organizarea de activități extracurriculare, organizate și desfășurate împreună cu părinții (vizite la 

muzee, patiserii, fabrici, etc);  
*Participarea părinților alături de copii la diverse ateliere de lucru, organizate de cadrul didactic;  
*Serbările copiilor cu diferite ocazii (Crăciun, 8 Martie, Sfârșit de an școlar, etc).  
În concluzie, familia și grădinița sunt cele care influențează dezvoltarea individului și procesul 

educativ, de aceea este foarte importantă colaborarea tuturor celor care intervin în procesul de dezvoltare 
și formare al copilului. 

 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
1. Înv. Nicoleta Beznea, art. ,,Familia şi şcoala în relaţie de parteneriat educaţional”, coord./ editori 

Învăţământul primar-revistă dedicată cadrelor didactice/ nr.1-2/ 2005; 
2.  Inst. Ionela Petrosel, ,,Despre parteneriatul educational” ( sursa Internet); 
3. Băran- Pescaru, A., ,,Parteneriat în educaţie”, Bucureşti, Editura Aramis Print, 2004. 
4. Vrăşmaş, E., A., ,,Consilierea şi educaţia părinţilor”, Bucureşti, Editura Aramis 2002 
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IMPORTANTA ACTIVITATILOR EDUCATIVE IN PARTENERIAT CU 
PARINTII 

 
 PROFESOR INVAȚAMANT PREȘCOLAR:  

GRIGORAS MADALINA-NICOLETA 
 GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT “RAZA DE SOARE”-BACAU 

 
Este dovedit faptul că implicarea părinților în activitățile de la grădiniță, ajută foarte mult copilul în 

dezvoltarea sa educațională și personală, îl ajută să se dezvolte armonios, să se adapteze mult mai ușor 
cerințelor grădiniței, reprezentând cheia succesului viitor în adaptarea şi integrarea şcolară, fiind primul pas 
către o educaţie deschisă, flexibilă şi dinamică a personalităţii copilului. Procesul de colaborare cu părinţii 
asigură atingerea scopului educaţional, şi anume de a obţine dezvoltarea globală a copilului. Prin 
colaborarea părinţilor cu grădiniţă, aceştia pot completa, sprijini şi dezvoltă personalitatea copilului. 

În fiecare an realizez parteneriate cu părinţii copiilor din grupa mea ,motivul fiind acela că este 
necesar ca eu, cadrul didactic să mențin o legătură reală între grădinița şi familie ca parteneri egali în 
educaţia copiilor, pentru a-I implica şi a-I determina pe părinți să se implice activ în activităţile la grupă şi 
la cele extracurriculare, cu alte cuvinte,pentru o realiză o dezvoltare globală și armonioasă a copiilor,aceast 
lucru reprezentând o sarcină comună. 

Astfel, îmi propun să formez părinții în spiritul ideii de parteneri egali în educaţia copiilor, să existe 
o relație de încredere și ajutor,să se implice în atragerea de resurse (financiare sau materiale) necesare unei 
bune desfăşurări a actului educațional,să creăm împreună un mediu educativ pozitiv, favorabil, adecvat 
pentru o stimulare continuuă a învățării spontane a copilului, dar și să dobândească informaţii şi cunoştiinţe 
pe care să le folosească în educarea propriilor copii, despre posibilitățile și nevoile psiho-fizice ale acestora.  

Învățământul preșcolar este prima treaptă din cadrul sistemului de învățământ, și este extrem de 
importantă, constituind temelia includerii copilului în colectivitate, care este mereu în schimbare și 
presupune competitivitate.. Dar educația în familie este partea cea mai importantă a pregătirii lui pentru 
viața socială ,astfel că grădinița și familia sunt cei doi poli de rezistență ai educației și trebuie să facă schimb 
de informații despre preocupările copiilor,pentru a stabili anumite acorduri privind acțiuni față de aceștia.  

Obiectivul cel mai important al colaborării dintre grădiniță și familie, îl reprezintă susținerea 
eforturilor copilului pentru că acesta să dobândească primele instrumente ale muncii intelectuale și să obțină 
adaptare la cerințele grădiniței, și ale grupului social. 

Astfel, părinţii au posibilitatea să-şi cunoască mai bine copiii, modul lor de manifestare în viaţa de 
grup, pot înţelege mai bine rolul lor educativ. Printre obiectivele colaborării dintre instituţiile educative şi 
familie putem aminti: înlăturarea factorilor perturbatori în cadrul comunicării grădiniţă –familie; creşterea 
gradului de implicare a părinţilor în toate activităţile grădiniței şi extraşcolare; schimbarea mentalităţii 
neadecvate a unor părinţi faţă de grădiniţă; cunoaşterea de către părinţi a posibilităţilor şi nevoilor psiho-
fizice ale copiilor. 

Aceasta legătură cu familia, a constat în organizarea de activități de tot felul care favorizează 
abordarea și participarea familiilor:, ateliere de lucru, participarea activa în consiliul reprezentativ al 
părinților, vizite la domiciliu, consultațiile pedagogice, implicarea părinților în activitățile grădiniței, 
grupei, activitățile nonformale (excursii, cercuri, serbări, aniversări, cursuri), consultațiila cererea 
părinților. În urma derulării parteneriatelor grădiniţă-familie am constatat un progres în ceea ce priveşte 
antrenarea preșcolarilor într-un număr cât mai mare de activităţi extraşcolare și nu numai din domenii 
diverse, s- a îmbunătăţit considerabil legătura cadru didactic-părinte, aceștia din urma simţindu-se utili, 
prezentând în acest fel un interes mai mare pentru grădiniță.  

În final, susțin faptul cât trebuie să promovăm o cultură participativă și părinții să colaboreze pentru 
a favoriza copiii, principalul protagonist al procesului educațional. 

Bibliografie: 
1. Moisin, Anton-Părinți și copii, Editura didactică și pedagogică, București, 1995 
2. Boroș, Maximilian-Profesorul și elevii, Editura Gutinul, Colecția de pedagogie, Maramureș, 1994 
3. Ezechil Liliana- ,,Comunicarea educaţională în contextul şcolar”, 2002; Stăiculescu Camelia -

,,Şcoala şi comunitatea locală”-parteneriat pentru educaţie, 2007 
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 IMPORTANȚA ACTIVITAȚILOR EDUCATIVE 

 IN PARTENERIAT CU PARINȚII 
 

 PROF. INV. PREȘCOLAR: GRIGORESCU ALINA 
 SCOALA GIMNAZIALA ”MIHAI VITEAZU” ȘELIMBAR 

 
„Eu sunt copilul. Tu ţii în mână destinul meu. Tu determini, în cea mai mare măsură, dacă voi reuşi 

sau voi eşua în viaţă! Dă-mi, te rog, acele lucruri care să mă îndrepte spre fericire. Educă-mă, te rog, ca să 
pot fi o binecuvântare pentru lume.” Child`s Appeal 

 
După cum știm, familia reprezintă locul în care copilul preșcolar se simte în cea mai mare siguranță. 

Pe de altă parte, familia nu este doar primul adăpost al copilului, ci este baza dezvoltării acestuia atât din 
punct de vedere fizic, cât și emotional și intelectual. Tot în familie se pun bazele dezvoltării morale, estetice, 
fizice şi sociale ale copilului. Pentru a îndeplini aceste cerințe, familia trebuie să se deschidă lumii și să îi 
ofere copilului de a pătrunde în ea și de a o descoperi.  

În realația dintre părinţi şi copii, importantă atitudine părintească este cea de acceptare, de respect 
faţă de personalitatea în formare a copilului, faţă de sentimentele şi nevoile sale. Atitudinea părinţilor 
trebuie modelată în raport de vârsta şi temperamentul copiilor, de la dragoste, protecţie, acceptare şi 
îndrumare către cooperare, angajare reciprocă la viaţa. 

Grădiniţa este prima treapta a sistemului de învăţământ, de aceea este foarte important ca educatoarea 
să implice părinţii în programul educativ încă de la început, deoarece doar aşa îşi vor forma deprinderi de 
parteneriat cu grădiniţa si cu educatoarea. Parteneriatul grădiniţă-familie se referă la construirea unor relaţii 
pozitive între familie şi grădiniţa, la o unificare a sistemului de valori care va avea un efect benefic asupra 
copiilor, putând contribui la rezolvarea unor probleme înainte ca acestea să devină incontrolabile. 

 Cadrele didactice au nevoie de sprijinul familiei copiilor, atât pentru a prelua și dezvolta direcțiile de 
acțiune formativ-educative pe care le antrenează instituțional, cât și de a găsi rezolvări concrete la necesități 
de diverse categorii. 

 Toate aceste motivații conduc către necesitatea unui parteneriat real, activ, cu implicare susținută a 
familiei. Familia este o sursă principală de informaţii privind relaţiile interpersonale dintre membrii 
acesteia, aşteptările privind educaţia copilului, stilul educaţional, autoritatea părinţilor şi metodele 
educative folosite, valorile promovate, climatul educaţional, responsabilităţile pe care copilul le 
îndeplineşte. 

Având în vedere faptul că în această perioadă activitatea se desfășoară online, consider că este 
primordială conectarea părintelui cu grădinița și cu educatorul, aceasta îl va ajuta pe părinte să capete sprijin 
în organizarea rutinei și a activităților preșcolarului. În condițiile în care mulți dintre părinți muncesc, 
înțelegerea nevoilor copilului, organizarea unei rutine similare cu cea din timpul grădiniței și a unor 
activități zilnice poate fi un ajutor esențial și poate menține copilul conectat la un program familiar lui. 
Deopotrivă, comunicarea constantă dintre părinte și educator, îl poate ajuta pe cel din urmă să înțeleagă 
mai bine contextul familiei în această perioadă, jocurile și jucăriile care îl atrag pe preșcolar și să vină în 
întâmpinarea părinților și copiilor cu activități personalizate pe interesele sale. 

 
 
 
 
 
 
 
Bibliografie: 
Curriculum pentru educație timpurie, 2019 
www.didactic ro 
www. stepbystep.ro 
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IMPORTANȚA ACTIVITAȚILOR EDUCATIVE 

 IN PARTENERIAT CU PARINȚII 
 

GROS CRISTINA MANUELA 
 
Grădinița și familia sunt doi factori primordiali în educația copiilor. În grădiniță se pun bazele unei 

personalități care mai târziu va fi parte integrantă a unei societăți a cărei cerințe se diversifică în permanență. 
Grădinița trebuie să găsească o punte de legătură cu familia, prezentând părinților noi căi spre educație în 
beneficiul copiilor. Educatoarele, care preiau copiii, sunt de multe ori asaltate cu întrebări și cereri ale 
familiei care exprimă dorința de a deține în continuare controlul situației, fiind ocrotitori, grijulii, uneori 
marcându-se prin impulsul de a verifica toți factorii care acționează asupra copiilor lor: de la condițiile 
materiale, la modul în care personalul relaționează cu cei mici. 

Orice modificări în comportamentul copiilor, cu excepția celor absolut pozitive, devin pentru unii 
părinți motive de îngrijorare, de suspiciune și ridică semne de întrebare referitoare la influențele din 
grădiniță. 

Pe de altă parte, cadrele didactice au nevoie, oricum, de sprijinul familiei copiilor, atât pentru a prelua 
și dezvolta direcțiile de acțiune formativ-educative pe care le antrenează instituțional, cât și de a găsi 
rezolvări concrete la necesități de diverse categorii: financiare, practic-aplicative, organizaționale sau 
logistice. 

Toate aceste motivații conduc către necesitatea unui parteneriat real, activ, cu implicare susținută a 
familiei, iar programul educativ să fie cunoscut și înțeles de către părinți și realizat printr-o colaborare 
strânsă între instituția familială și cea preșcolară. Activitatea cu părinţii, ca parteneri, pentru a asigura 
dezvoltarea copilului în programul educativ din grădiniţă, poate deveni un start bun pentru a crea părinţilor 
respect de sine, încredere în competenţele lor. 

Parteneriatul grădiniţă-familie se referă la construirea unor relaţii pozitive între familie şi grădiniţă, 
la o unificare a sistemului de valori care poate avea un efect benefic asupra copiilor, atunci când aceştia 
văd educatoarea sfătuindu-se cu părinţii. 

Prin încheierea parteneriatelor cu părinţii, aceştia sunt încurajaţi să ia parte la planificarea şi derularea 
programelor educative pentru copii, ceea ce implică o responsabilizare şi o eficienţă sporită. Astfel, părinţii 
au posibilitatea să-şi cunoască mai bine copiii, modul lor de manifestare în viaţa de grup, pot înţelege mai 
bine rolul lor educativ . 

Procesul de colaborare cu părinţii asigură atingerea scopului educaţional, şi anume de a obţine 
dezvoltarea globală a copilului. Prin colaborarea părinţilor cu grădiniţa, aceştia pot completa, sprijini şi 
dezvolta personalitatea copilului. O educaţie adevărată şi reală se fundamentează în familie şi se continuă 
în grădiniţă şi şcoală. Pe de altă parte, tot ceea ce copilul învaţă în grădiniţă pierde din importanţă şi eficienţă 
în condiţiile în care părinţii nu întăresc şi nu valorifică programul educative desfăşurat în cadrul grădiniţei. 

Activităţile desfăşurate în parteneriat cu părinţii sunt modalităţi propice pentru atingerea unor 
obiective comune în ceea ce priveşte educaţia preşcolarilor, la acestea adaugându-se plăcerea de a fi alături 
de colegi, activităţile desfăşurându-se într-o atmosferă de voie bună, având, pe lângă valoarea social–
educativă şi un efect reconfortant.  

Din acest motiv, recomandăm părinţilor:  
• să le prezinte copiilor grădiniţa ca un loc în care ei se pot juca împreună cu alţi copii, în care pot 

învăţa lucruri noi şi interesante;  
• să cunoască programul grădiniţei şi pe educatorii copilului lor;  
• să vorbească cu educatorii, să stabilească o relaţie adecvată cu aceştia;  
• să ofere informaţii suficiente educatorilor şi să ceară sfatul acestora;  
• să participe la evenimentele din grădiniţă (Ziua copiilor, Ziua grădiniţei, serbări, şezători etc.);  
• să se ofere voluntari prin implicarea în activităţi şi să ceară şi membrilor comunităţii lucrul acesta;  
• să dorească să participe la luarea unor decizii cât mai bune pentru grădiniţă;  
• să discute permanent cu copilul despre ce se întâmplă în grădiniţă;  
• să creeze acasă un mediu bun de joc şi educaţie.  
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Din această perspectivă, la grupa de preșcolari cu CES, în cadrul căreia sunt psiholog, am organizat, 
împreună cu educatoarele o serie de activităţi în parteneriat cu părinţii, care s-au bucurat de un real succes, 
atât în rândul preşcolarilor, cât şi al părinţilor. 

Complexitatea actului educaţional, a realităţii umane şi contemporane argumentează necesitatea unor 
interrelaţionări responsabile în deciziile, acţiunile şi rezultatele educaţiei.  

Familia şi grădiniţa, ca agenţi ai socializării, sunt considerate responsabili pentru creşterea şi 
dezvoltarea copilului şi totodată pregătirea lui pentru integrarea în şcoală şi rolul lui în comunitate.  

La vârsta preşcolară, un factor important este gradiniţa care desfasoară un amplu proces instructiv-
educativ aplicând metode şi procedee ştiinţifice. Pentru reuşita actului educaţional, munca depusă de 
cadrele didactice în grădiniţă trebuie continuată, susţinuţă şi întărită de familie.  

Funcţia de părinte este o ,,meserie’’ şi, ca orice meserie, ea trebuie învăţată. Părinţii trebuie să 
cunoască, să devină conştienţi de influienţa pe care o exercită prezenţa lor în viaţa copilului, să fie convinşi 
că educaţia ce trebuie dată copilului, pentru societatea actuală este diferită de cele precedente, că societatea 
viitoare va fi diferită de cea actuală, iar copilul trebuie pregătit corespunzător.  
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IMPREUNA LUCRAM, PE COPII SA-I EDUCAM 

PARTENERIAT GRĂDINIŢĂ – FAMILIE 
 

PROF. INVAȚAMANT PREȘCOLAR: GROZA AURELIA 
ȘCOALA GIMNAZIALA,, OVIDIU DRIMBA ", LUGAȘU DE JOS, BIHOR 

 

  
 
„Eu sunt copilul, tu ţii în mâinile tale destinul meu, tu determini în cea mai mare măsură, dacă voi 

reuşi sau eşua în viaţă. Dă-mi, te rog, acele lucruri care să mă îndrepte spre fericire, educă-mă, te rog, ca 
să pot fi o binecuvântare pentru lume.” (din Child's Appeal, Mamie Gene Cole) 

Responsabilitatea dezvoltării copilului în primele etape ale vieţii revine în primul rând familiei sale. 
O educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie, iar apoi ea se continuă în grădiniţă şi şcoală. În 
primul rând, ea se realizează prin puterea exemplului şi abia apoi prin cea a cuvântului. 

Chiar şi atunci când instituţia şcolară oferă programe foarte bune, ea nu poate contracara experienţele 
negative acumulate de copil în familia sa. Pe de altă parte, ceea ce învaţă copilul în instituţia şcolară pierde 
din importanţă şi eficienţă, rezultatele fiind considerabil scăzute dacă părinţii nu întăresc şi nu valorifică 
programul educativ desfăşurat în grădiniţă. 

În consecinţă, pentru ca eficienţa educaţiei din grădiniţă să aibă un randament sporit, este necesar ca 
programul educativ să fie cunoscut şi înţeles de către familie şi realizat printr-o colaborare strânsă între 
instituţia familială și cea preşcolară. 

Dacă familia va fi implicată de la început în programul educativ, ea va percepe corect importanța 
colaborării cu grădinița, beneficiile acestei colaborări, iar implicarea sa în activitatea grădiniței va fi 
conștientă, intersantă și reciproc avantajoasă. 

Parteneriatul presupune construirea unei relații pozitive între familie și grădiniță, o unificare de valori 
cu efect benefic asupra copiilor. 

”ÎMPREUNĂ SĂ LUCRĂM, PE COPII SĂ-I EDUCĂM” este un proiect de parteneriat educaţional 
iniţiat de educatoare din dorinţa de a colabora, coopera cu familiile preşcolarilor în scopul dezvoltării 
relaţiei dintre grădiniță şi familie. Parteneriatul are la bază interesul, atât al grădiniței cât și al familiei de a 
colabora pentru dezvoltarea fizică, cognitivă și socio-emoțională a preșcolarului, dar și stimularea 
interesului familiei de a se implica în activitățile grădiniței.  

Această colaborare presupune desfăşurarea unor activităţi curriculare-practice, dar şi extracurriculare. 
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SCOP : 
⮚ Colaborarea dintre familie și grădiniță pentru o implicare cât mai activă a părinților în procesul de 

formare al preșcolarilor; 
⮚ Stimularea interesului părinților pentru activitățile desfășurate în grădiniță; 
⮚ Participarea activă a familiei, alături de educatoare, în activitatea grădiniței; 
⮚ Dobândirea de către părinți a unor abilități de relaționare cu copiii; 
⮚ Stabilirea unor principii de bază ce trebuie respectate în formarea personalității copiilor, precum 

și procedee de corectare a unor devieri comportamentale. 
OBIECTIVE GENERALE : 
✔ Stimularea intersului părinților pentru activitățile desfășurate în grădiniță 
✔ Cunoaşterea individuală a copiilor, urmărind manifestarea lor în familie şi grădiniţă 
✔ Participarea activă a familiei, alături de educatoare, în viața grădiniței precum și în activitățile 

extracurriculare 
✔ Dobândirea de către părinți a unor abilități de relaționare cu copiii 
✔ Stabilirea unor principii de bază ce trebuie respectate în formarea personalității copiilor, precum 

și procedee de corectare a unor devieri comportamentale 
✔ Iniţierea unor acţiuni comune pentru sărbătorirea unor evenimente speciale 
DURATA: An şcolar: 2020-2021 
LOC DE DESFĂȘURARE: sala de grupă - Grădinița cu Program Normal nr.2 Lugașu de Sus 
GRUP ŢINTĂ : 
● preșcolarii Grupei Fluturașilor 
● părinţii preșcolarilor 
● educatoarea grupei 
RESURSE MATERIALE: 
● Cărţi educative; 
● Fișe xeroxate pe teme de lucru; 
● Ecusoane 
● Material didactic pentru activități practice: coli colorate, foarfece, lipici, perforatoare, creioane 

colorate 
● Jurnalul proiectului 
● Pliante 
● Grup de lucru Fecebook-Messenger 
MODALITĂȚI DE REALIZARE : 
● Fecebook messenger 
● chestionare 
● lecții deschise 
● expoziții cu lucrări ale copiilor 
● activități desfășurate împreună cu părinții 
INDICATORI : 
CANTITATIVI: 
- numărul de părinți participanţi la fiecare activitate; 
- numărul total de părinți participanți la activități 
- numărul de activităţi realizate; 
CALITATIVI: 
- calitatea lucrărilor realizate în cadrul proiectului 
- gradul de apreciere al activităţilor 
- chestionare de satisfacţie 
MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA PROIECTULUI : 
Acţiunile stabilite sunt prevăzute a se desfăşura periodic, cuprinzând modalităţi de informare şi de 

minimă formare a competenţelor părinților, necesare realizării unei bune şi corecte educaţii, cât şi prilejul 
de a aduce în atenţie evenimente deosebite din viața lor și a preșcolarilor, ori de a trăi emoţional alături de 
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copiii lor satisfacţia dobândirii unor priceperi şi deprinderi, manifestate într-un cadru organizatoric specific 
grădiniţei. Totodată, fiecare acţiune implică obiective ce vizează şi copiii, căpătând valoare educativă.  

La finalul proiectului vor fi aplicate chestionare de satisfacție părinților, iar datele vor fi centralizate 
de educatoare și prezentate părinților.  

Se va realiza o expoziție cu materialele și produsele realizate în timpul activităților, dar și un album 
cu imagini din timpul acestor activități. 

DISEMINAREA REZULTATELOR : 
La fiecare întâlnire vom realiza poze, culminând cu realizarea unui jurnal al proiectului. Aceste poze 

vor fi postate si pe pagina facebook a grupei. 
 

 
 
 

PERIOADA TEMA MODALITĂȚI DE 
REALIZARE 

PARTICIPANȚI 

 
SEPTEMBRIE 
2020 

BUN VENIT LA 
GRĂDINIȚA 
„VIS DE COPIL” ! 

Sedință cu părinții 
preșcolarilor 
Alegere Comitet părinți 
Prezentare parteneriat 

- preșcolarii grupei 
- părinții preșcolarilor 
-educatoarea grupei 
 

 
NOIEMBRIE 
2020 

„SĂ NE 
CUNOAȘTEM MAI 
BINE!” 

Completare și interpretare 
chestionare 

- preșcolarii grupei 
- părinții preșcolarilor 
-educatoarea grupei 

 
DECEMBRIE 
2020 

„ORNAMENTE 
PENTRU BRADUL 
DE CRĂCIUN” 

Activitate practică împreună 
cu părinții 
Decorare sală de grupă Poezii 
pentru Moș Crăciun 

 
- preșcolarii grupei 
- părinții preșcolarilor 
-educatoarea grupei 

 
MARTIE 2021 

„MĂRȚIȘOARE 
PENTRU TOȚI 
PRIETENII” 

Activitate practică cu 
implicarea părinților 
Expoziție cu lucrări ale 
copiilor 

- preșcolarii grupei 
- părinții preșcolarilor 
-educatoarea grupei 

 
MAI 2021 

„O POVESTE 
PENTRU FIECARE” 

Povestiri pentru copii, rostite 
de părinți 

- preșcolarii grupei 
- părinții preșcolarilor 
-educatoarea grupei 

 
IUNIE 2021 

„PETRECERE DE 
ZIUA COPILULUI” 

Organizare decor și 
recompense pentru copii 

- preșcolarii grupei 
- părinții preșcolarilor 
-educatoarea grupei 

 
IUNIE 2021 

„DUPĂ UN AN 
ÎMPREUNĂ” 

Chestionare 
 
Realizare Jurnalul Grupei 

- preșcolarii grupei 
- părinții preșcolarilor 
-educatoarea grupei 

 
  

An școlar 2020-2021 
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IMPORTANTA ACTIVITATILOR EDUCATIVE 

 IN PARTENERIAT CU PARINȚII 
 

PROF. INV. PREȘC. GRUIA MAREA 
GRADINIȚA P.N. „PINOCCHIO”, REȘIȚA 

 
Activitățile extrașcolare contribuie la formarea personalității elevului. Sunt importante și utile. Dar 

sunt anumite aspecte care ar putea să influențeze succesul acestora, printre acestea numărându-se: 
desfășurarea acestora după programul de studiu, când elevii sunt deja obosiți sau înainte și aceștia nu se 
mai pot concentra la ore. Deci, programul elevului este mai încărcat.  

Profesorii caută soluții pentru valorificarea lor: urmăresc programul elevului din ziua respectivă, cât 
a avut de învățat sau de scris. Dar, este suficient? Întrebând elevii despre aceste aspecte, au recunoscut că 
este destul de greu să desfășori multe activități extrașcolare, pentru că programa școlară este încărcată. Se 
pune întrebarea: cum îi determinăm pe elevi să se implice în desfășurarea activităților extrașcolare? 

 De-a lungul anilor, activitățile extrașcolare au luat forme variate, toate având ca scop învățarea 
nonformală și petrecerea în mod plăcut a timpului liber. Prin aceste activități, care cuprind domenii și arii 
foarte mari, elevii își pot dezvolta anumite competențe și abilități necesare unei bune dezvoltări armonioase 
pentru o integrare în societate. Când vorbim de activități extrașcolare, ne referim la acel program la care 
elevul participă după ore și ar trebui să facă acest fapt cu plăcere deoarece scopul este acela de a-i forma 
abilitățile necesare unei bune dezvoltări, formării personalității elevului care își va găsi prin acestea 
înclinațiile, talentul și domeniul în care ei vor fi performanți. 

 În preajma sărbătorilor se organizează activități literar-artistice cu scopul de a valorifica tradițiile, 
obiceiurile, specificul poporului nostru. Elevii cântă colinde, se bucură de magia sărbătorilor de iarnă, la 
școală, dar și în cadrul familiei. Frumusețea colindelor parcă împrăștie în zare puritatea, iubirea, dragostea 
de aceste comori preluate din moși strămoși. 

 O altă sărbătoare importantă este 1 Decembrie, zi în care fiecare suflet de român vibrează la tot ceea 
ce înseamnă tradiție, patriotism, iubire de neam și țară. Promovând valorile naționale învățăm să ne 
apreciem, să valorificăm virtuțile noastre ca nație. Valorificarea specificului neamului nostru îl poate 
determina pe elev să interiorizeze anumite trăiri, să iubească țara, neamul și pe cei de lângă ei. Iubirea, 
colaborarea, dăruirea ne face mai buni, mai valoroși și acest lucru elevii îl află indirect din aceste activități. 

 O altă temă foarte importantă este timpul liber și elevul trebuie să aibă alternative atractive și care îi 
dezvoltă competențele însușite în școală. Activitățile extrașcolare sunt acele uși care se deschid pe ambele 
părți, scopul lor fiind același, dezvoltarea personalității, stimularea încrederii în sine. Este de dorit ca elevul 
să învețe prin joc, să asimileze noi cunoștințe și într-un cadru nonformal. Datoria noastră de dascăli este de 
a-i crea elevului spațiul, conjuctura care să îl ajute să dea frâu imaginației, să își valorifice înclinațiile 
dezvoltându-le până va ajunge la performanță. 

 Un eveniment atât de important, Nașterea Domnului, este un prilej de bucurie și orice persoană 
trăiește intens toate etapele care duc la înălțarea sufletească de-a lungul acestor importante săptămâni. În 
aceste săptămâni, în cadrul activităților extrașcolare este necesar să se desfășoare activități extrașcolare care 
au ca scop formarea unor personalități armonioase, cu adâncă trăire și familiarizarea tânărului cu 
semnificațiile religioase ale zilelor care premerg și urmează Nașterea Domnului. 

 În cadrul activităților educative, se pot desfășura activități precum: recitarea unor poezii, scenete, 
realizarea de felicitări, desene tematice. Este recomandat ca aceste activități să se desfășoare de la vârstele 
mici, ca orice tânăr să se identifice cu tradițiile, obiceiurile, slujbele religioase care marchează momentele 
cruciale ale existenței umane. 

Prin aceste activități li se oferă elevilor un alt mod de însușire a unor trăiri, valențe pozitive ale vieții. 
Cât sunt mici, toți copiii trebuie să își însușească valori morale, să trăiască momente înălțătoare, să 
conștientizeze rolul religiei în formarea lui ca individ și să participe la toate evenimentele importante alături 
de familia unită. Aceasta este soluția vitală pentru o viață echilibrată, pentru petrecerea momentelor 
neegalabile din mijlocul familiei, pentru formarea ca individ responsabil și valoros pentru societate. 
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 Se recomandă desfășurarea de parteneriate școlare având ca parteneri: familia, comunitatea, 
reprezentanții bisericii, școala. Această triadă stă la baza formării individului și niciun factor nu poate lipsi 
pentru că acest echilibru pentru viitorul individului va fi afectat. 

Cum se poate lucra în parteneriat? Este foarte simplu: în cadrul școlii se pot organiza simple activități 
literar-artistice, serbări, concursuri tematice…la care să fie invitați părinții sau membri comunității. Chiar 
dacă părinții sunt la mare depărtare, în străinătate, prin mijloace moderne, prin internet, Skype, ei pot 
viziona aceste evenimente și pot lua parte, chiar dacă nu sunt prezenți în acel loc. Ei pot urmări evoluția 
elevului și acest lucru este foarte important. Depărtarea părinților declașează mari drame în sufletul elevilor 
și aceste evenimente îi pot apropia, deoarece ei trăiesc emoții puternice. 

 Important ar fi ca în cadrul acestor activități să fie inserate și momente muzicale, cântări religioase 
pe care ei să le îndrăgească. Se pot interpreta cântece alături de părinți, bunici, chiar și în biserică, mai ales 
în anumite momente. Pot fi organizate și voluntariate sau se pot dona lucruri, dulciuri, alimente pentru cei 
nevoiași. În acest caz, se dă o mai mare amploare evenimentului. 

 Este destul de greu să se găsească mult timp pentru pregătirea acestor activități, dar dacă se pornește 
de la ceea ce ei știu din familii, mai ales cei care locuiesc la țară, rezultatul va fi unul deosebit. Sunt activități 
frumoase care înnobilează sufletul omului și care îi dau strălucirea celui care aspiră la frumos, puritate. 
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IMPORTANȚA PARTENERIATULUI GRADINIȚA – FAMILIE 

 
PROF. GUGEANU LAURA DANIELA 

GR CU P.P. DUMBRAVA MINUNATA REȘIȚA 
 
Pestalozzi afirmă că „ceasul naşterii copilului” este ceasul începutului educaţiei sale, „familia este 

prima şcoală a omenirii”. Copiii se nasc cu o memorie strălucită, cu o inteligenţă deosebită, însă nu se nasc 
timizi, mincinoşi, neascultători, obraznici, agasanţi şi leneşi. Toate acestea sunt dobândite pe parcursul 
vieţii, fiind determinate, în special, de influenţa pe care o are asupra lor părintele şi mediul în care trăiesc. 
De aceea părintele trebuie să fie model în faţa copilului şi să nu facă în faţa lui ceea ce nu vrea să facă şi 
copilul mai târziu. Familia educă cinstea, omenia, sinceritatea, demnitatea, hărnicia, spiritul adevărului şi 
al dreptăţii.  

Grădiniţa completează educaţia copiilor primită în familie, astfel sarcinile educaţiei împărțindu-se 
între cele două. 

Parteneriatul dintre grădiniţă şi familie organizat corect, duce la o educaţie solidă, fără pericol de eşec 
şcolar mai târziu. Preşcolaritatea reprezintă piatra de temelie a personalităţii în formare a copilului, iar 
prezenţa familiei în cadrul grădiniţei va fi liantul între copil şi mediul necunoscut iniţial. Parteneriatul 
grădiniţă – familie, acţiunile pe care aceştea le desfăşoară, continuarea de către familie a activităţilor din 
grădiniţă, duc la formarea copilului pentru viaţa de adult. 

Părinţii şi educatoarele au un scop comun: asigurarea unui mediu educativ propice dezvoltării 
copilului. Pentru realizarea acestui scop, care îi pune pe adulţii din cele două medii diferite în comun, este 
nevoie de colaborare şi de lucru în comun. În această echipă constituită în jurul copilului nimeni nu este 
mai presus, nimeni nu este mai bine pregătit şi fiecare are nevoie de celălalt. Părintele poate învăţa de la 
educatoare, dar şi educatoarea de la părinte şi ambii de la copil. 

Educatoarea acordând timp părintelui câştigă acest timp prin faptul că un copil este mai receptiv 
educaţional atunci când simte că adulţii din jurul lui sunt în acord şi prin faptul că părinţii se dovedesc 
capabili de real sprijin pentru activitatea din grădiniţă dacă sunt implicaţi. 

O relaţie de încredere şi respect reciproc în jurul copilului uşurează foarte mult munca educativă la 
care copilul participă şi cooperează. În cazul contrar, în care adulţii competiţionează între ei, nu se respectă 
şi se contrazic, copilul se simte în nesiguranţă, nu are încredere şi se apără, opunându-se. Aici dificultăţile 
sporesc, iar adulţii au foarte mult de lucru. Buna experienţă a copilului în mediul de grădiniţă se transmite 
mai departe în acomodarea sa la mediul şcolar. Totodată, părintele care a fost ajutat să creeze o comunitate 
educativă în jurul copilului aflat în grădiniţă, va folosi această experienţă şi când copilul merge la şcoală 
facilitând atât succesul şcolar al acestuia cât şi buna lui integrare în comunitate. 

Grădiniţa este partenerul educativ al familiei.  
 
,,Copiii descoperă totul în nimic; oamenii nu găsesc nimic în toate.” Giacomo Leopardi 
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IMPORTANȚA COLABORĂRII DINTRE GRĂDINIȚA ȘI FAMILIE 

 
 EDUCATOARE: GUZU FLOAREA 

 GRĂDINIŢA NR 1 
 LOC. ILVA MARE B-N 

 
,,Un copil este ca o sămanta de floare…Cât de frumos va creşte, cât de frumos va rodi, depinde de 

grădinarul care o va îngriji, de ce pămînt şi de câtă lumină şi apă are, de cât e de ferită de frig, de furtună şi 
de soare prea tare. E atât deplăpândă… 

Cum ai putea s-o rupi ori să o calci în picioare, când e tot ce va mai rămâne în urma ta?” 
Irina Petrea 
 
După cum bine se ştie, familia reprezintă factorul primordial în educarea unui copil şi educaţia începe 

în familie, de aceea legătura dintre gărdiniţă şi mediul familial va trebui să se întrepătrundă. 
Educaţia în familie are ca scop formarea unui om cu o dezvoltare multilateral şi armonioasă. Părinţii 

sunt datori să crească copilul, să se îngrijească de sănătatea, educaţia, învăţătură şi pregătirea profesională 
a acestuia. Această funcţie are ca finalitate integrarea eficientă a individului în societate, acest lucru 
realizându-se prin formare dupa un anumit ideal depersonalitate. 

A fi părinte în sec. XXI, într-o periodă marcată de profunde şi rapide transformări sociale, este o 
misiune din ce în ce mai dificilă. Familia are nevoie de sprijin şi sustinere pentru a rezolva problemele 
ridicate de creşterea generaţiilor de astăzi. Aceasta nu are întotdeauna cunoştinţe psihopedagogice necesare 
educării copiilor. Educatorii profesionişti suntem noi. De aceea avem datoria ca prin activităţile ce le 
desfăşurăm să pregătim familia pentru a-şi cunoaşte copilul, să o antrenăm în procesuleducaţional. 

Prin activităţile de parteneriat cu părinţii, ne asigurăm un sprijin în propria activitate, o educaţie solidă 
a copilului, iar prezenţa familiei în cadrul grădiniţei va fi liantul între copil şi mediul necunoscut iniţial. 

Dragostea, familia, şcoala sunt esenţe indispensabile în viaţa fiecărui om. Ca primă veriga a 
sistemului educativ, familia are responsabilităţi clare şi diverse. Este foarte importantă în educaţia din 
copilarie deoarece individul ia primele impresii din mediul înconjurător, din familie. Tot din mediul familial 
copilul absoarbe ca un burete conduitele şi obiceiurile celor din jur. Individul va repeta şi va imita 
persoanele semnificative din viaţa sa, va avea aceleaşi păreri, idei, concepţii. Calitatea educaţiei primate în 
familie depinde îndeosebi de nivelul de educaţie al părinţilor şi al familiei ce vine în contact cu copilul, în 
special sub aspect moral şi comportamental. 

Funcţia principal a familiei - educarea copiilor este deformată cu largi şi dramatice consecinţe, astăzi, 
motivele fiind dintre cele mai diferite: lipsa timpului, situaţia financiară grea, violenţa, lipsa de comunicare. 
Colacul de salvare este dragostea, care aduce cu sine comportare adecvata şi respect. Familia este unicul 
loc unde omul se simte dorit, asteptat, iubit, drag şi scump pentru fiecare membru al ei, unde persoana ar 
putea să se pronunţe sincer asupra tuturor problemelor, ar putea fi înţeleasă, susţinută, încurajată, unde s-ar 
putea relaxa nu numai fizic ci şi spiritual. 

De la venirea în grădiniţa educatoarea întreprinde activităti de cunoaştere a copiilor şi familiilor 
acestora. Studiază dosarele personale, chestionarele aplicate la început de an, organizează colectivul de 
părinţi alegând comitetul de părinţi şi repartizează fiecăruia atribuţiile. Stabileşte un program de activităţi 
cu familia, proiecteză întâlniri individuale şi colective, consultaţii, activităţi extracurriculare. 

Ţine legătura permanent cu părinţii prin orice mijloace, fie telefonic sau prin e-mail, prin 
corespondenţa sau prin avizierele şi panourile de la clasa, accesul la portofoliul copilului s-a dovedit a fi 
eficient şi multumitor pentru ambele părţi. 

Participarea părinţilor la activităţile demonstrative a permis părinţilor să fie proprii evaluator ai 
copilului şi posibilitatea de a-l aprecia ţinând seama de cerinţele educatoarei cât şi a colectivului din care 
faceparte. 

Serbările reprezintă o altă modalitate de colaborare cu familia. 
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Dacă familia va fi implicate de la început în programul educative, ea va percepe corect importanţa 
colaborarii cu grădiniţa şi beneficiile acestei colaborări, iar implicarea sa în activitatea grădiniţei va fi 
constientă, interesantă şi reciprocavantajoasă. 

Beneficiar în parteneriatul grădiniţă-familie este copilul care treptat prin modul de comportare va 
scoate în evidentă rezultatele acestui parteneriat şi îşi va descoperi părinţii ca parte importantă a 
educaţieisale. 

Familia educă prioritar copilul, grădiniţa continuă pe coordinate noi tot ce s-a făcut şi s-a realizat în 
familie. 

Lor li se adaugă natura, societatea, viaţa sub toate aspectele, considerate pe buna dreptate, cel mai 
mare dascăl! 

CONCLUZII 
* Mulţi părinţi pretind că îşi cunosc bine copiii, dar nu ştiu săacţioneze; 
* Unii părinţi folosesc pedeapsa corporală în aplanareaconflictelor; 
* Altipărinţipunaccentpeasigurareacondiţiilormateriale,copiiifiindfrustraţipeplanafectiv; 
* Unii părinţi se bazează şi pretind doar intervenţia educativă a grădiniţei, necunoscând strategii 

adecvate de acţiune pozitivă în relaţia cu copiiilor. 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
 Ecaterina Adina Vrăşmaş, Consilierea şi educaţiapărinţilor, Bucureşti, Editura „Aramis”,2002; 
 Ecaterina Adina Vrăşmaş, Educaţia copilului preşcolar, Bucureşti, Editura Pro Humanitate, 1999; 
 Gheorghe Bunescu, Democratizarea educaţiei şi educaţia părinţilor, www.1educat.ro; 
 Stern,H.H., Educaţia părinţilor în lume, Bucureşti, Editura Didactica şi Pedagogica,1972. 
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IMPORTANTA ACTIVITATILOR EDUCATIVE 

 IN PARTENERIAT CU PARINTII 
  

EDUCATOARE: GYORGY BEATA 
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR. 2, COVASNA 

 
 Educaţia, definită în termeni foarte generali, este un proces al cărui scop esenţial este de a uşura o 

anumită modificare de comportament. Părinţii sunt primii profesori ai copilului, ei începând educarea lui 
în mediul familial. De cele mai multe ori, comportamentul parental este inspirat din propria experienţă de 
viaţă a acestora, astfel perpetuând atât aspecte pozitive cât şi negative, pe parcursul mai multor generaţii. 
Împreună cu părinţii, şcoala îşi are rolul bine stabilit, intervenind în dezvoltarea primară a copilului. În acest 
context, educarea părinţilor după principii ştiinţifice de psihopedagogie devine o necesitate. 

 Profund modificat de evoluţiile tehnologice şi sociale, de urbanizare, de multiplicarea obiectelor 
tehnice, de o schimbare a condiţiei femeii în viaţă şi în cuplu, de mobilitatea crescândă a locurilor de muncă, 
de constrângerile orare ale adulţilor, mediul înconjurător este determinat să răspundă tot mai dificil nevoilor 
de spaţiu, de acţiune, de joc ale copiilor. 

 Evoluţia societăţii româneşti marcată de o tranziţie prelungită către ceva care nu este clar nici măcar 
politicienilor, bulversarea valorilor într-o societate instabilă, scăderea calităţii vieţii, lipsa unor modele de 
urmat îi pun pe adulţi în dificultate ca părinţi. 

 Copilul din ziua de azi simte nevoia de adulţi disponibili pentru a-i respecta ritmul de viaţă, de adulţi 
care să participe la jocurile sale şi care să-i transmită zilei de mâine un om care nu poate proveni dintr-un 
sistem de învatământ clasic şi dintr-o familie care nu-şi asumă toate rolurile. Informarea şi formarea 
părinţilor în ceea ce priveşte şcolaritatea copilului presupune, ca fiecare părinte să cunoască: obligaţiile 
legale privind educaţia copilului, importanţa atitudinii lui pentru reuşita şcolară a copilului, metodele de 
colaborare cu şcoala. În acest scop este necesar un dialog între profesori şi părinţi; profesorii trebuie să 
primească o pregătire în materie de relaţie cu părinţii iar competenţa lor în această materie trebuie 
considerată ca o aptitudine profesională; părinţii trebuie să fie pregătiţi pentru a juca rolul lor educativ în 
cooperare cu profesorii; şcolile trebuie să asigure părinţilor asistenţa necesară. 

 Cooperarea profesor-părinte în beneficiul elevului vine în completarea participării părinţilor la 
gestiunea şcolii. Ca responsabili legali ai educaţiei copiilor lor ei au responsabilitatea de a influenţa natura 
acestei educaţii; modelele participative pot ajuta la coordonarea eforturilor educative şi la orientarea 
adaptării şcolii la schimbările din societate; influenţarea pe plan local asupra rezolvării problemelor şi luării 
deciziilor. Cu alte cuvinte participarea poate stimula iniţiativele si inovaţiile. 

 Şcolaritatea este o etapă importantă, dificilă, cu implicaţii profunde în evoluţia copilului. Acest 
moment îi prinde nepregătiţi pe marea majoritate a părinţilor iar comportamentul familiei intervine astfel 
de cele mai multe ori într-un mod apăsător, ceea ce poate să conducă pe o cale greşită dezvoltarea 
intelectuală şi emoţională a acestuia. 

Toţi adulţii care fac parte din viaţa unui copil (părinte, bunic, profesor) ar trebui să înţeleagă că acesta 
aşteaptă de la ei să-şi amintească şi să înţeleagă că au fost cândva de vârsta lui. 

Dacă un copil dobândeşte pe timpul şcolarităţii aceste calităţi, depinde de părinţii şi educatorii lui 
care au o mare responsabilitate în formarea unitară a personalităţii lui. 

 Organizaţia şcolară trebuie să-şi deschidă porţile pentru ca familia să cunoască şi să participe la 
activităţile ce se desfăşoară în incinta şi în exteriorul şcolii dar organizate de aceasta. Cadrele didactice 
trebuie să iniţieze activităţi care să ofere familiei oportunităţi de a participa alături de copil, de a cunoaşte 
copilul în situaţii diverse, de a se bucura alături şi cu copilul de realizările lui, de a lucra împreună părinte-
copil la diferite proiecte. Voi trece în revistă câteva dintre activităţile care pot contribui la formarea 
părinţilor: 

Lecţia– ca principală formă de organizare a procesului didactic creează variate situaţii de învăţare 
pentru copil prin: multitudinea obiectivelor pe care le vizează, strategiile didactice utilizate, materialele 
didactice folosite. Profesorii pot desfăşura lecţii la care să participe părinţii copiilor. Pentru a ne îndeplini 
acest obiectiv: cât mai mulţi părinţi să asiste la acest tip de activitate, este bine să desfăşurăm proiectul pe 
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parcursul unui an şcolar, într-o zi a săptămânii “În fiecare joi-Ziua porţilor deschise”. Astfel familia se va 
simţi ca parte a şcolii, va avea posibilitate să vadă copilul în acel context educaţional, să-l vadă cum se 
comportă, ce atitudine are faţă de activitatea de învăţare, faţă de profesor, ce ceilalţi colegi. Copilul va simţi 
permanent că părinţii înţeleg efortul lui, că îi are alături nu numai acasă. 

Vizita –este o deplasare scurtă, de ce mult o zi, şi are ca scop atingerea unor finalităţi educaţionale 
concrete. Este foarte bine când organizăm astfel de activităţi la care să participe şi părinţii copiilor. Părintele 
îşi poate observa copilul într-un alt mediu, în afara şcolii, îl poate cunoaşte sub alte aspecte: relaţionare cu 
ceilalţi colegi, cu adulţii din grup, comportarea în locuri publice. În acelaşi timp este o nouă ocazie în care 
profesorul îl poate cunoaşte mai bine pe părinte şi invers, pot discuta mai mult într-un mediu informal care-
l face pe părinte să se simtă în largul său. 

Excursia –este o deplasare pe parcursul unei sau mai multor zile care are ca scop recreerea şi 
refacerea psihofizică a elevilor dar şi a părinţilor acestora, culegerea de informaţii prin observarea directă 
a evenimentelor, proceselor fenomenelor, realităţii. 

 Este o oportunitate pentru părinţi de a cunoaşte propriul copil în alte situaţii decât cele de acasă, de 
a cunoaşte grupul din care face parte copilul, de a se simţi bine alături de propriul copil, de a înţelege mai 
bine caracteristicile vârstei fiului/fiicei, de a relaţiona cu ceilalţi părinţi din grup şi de a găsi puncte comune, 
de a relaţiona cu profesorii care însoţesc copiii. Este o ocazie de a cunoaşte viaţa şcolii. Fiecare ocazie 
trebuie valorificată ca situaţie de învăţare pentru părinte/adult. Ea trebuie gândită, organizată cu atenţie şi 
competenţă de către cadrul didactic, cu un scop bine definit astfel încât şi rezultatele să fie pe măsura 
aşteptărilor, în beneficiul copilului şi al şcolii. 

 Un real parteneriat între scoala şi FAMILIE nu este cel înscris pe o coală de hârtie semnat de părinte 
şi director, este relaţia activă, de implicare şi de o parte şi de cealaltă, este bucuria şi tristeţea, este succesul 
şi eşecul, este zbaterea şi rezultatul din care beneficiarul este copilul. 
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 MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ – TRADIȚII ȘI OBICEIURI  

 ,,VALOAREA EDUCATIVĂ A TRADIȚIILOR ȘI OBICEIURILOR DE  
IARNĂ LA VÂRSTA PREȘCOLARĂ ”  

 
 PROF. HALAȚI MARIA  

 GRADINIȚA CU P.P. NR. 4, REGHIN  
 
 O multitudine de forme speciale de activități cuprinse în programul zilnic al grădiniței, au ca scop 

destinderea copiilor, crearea unei bune dispoziții, ceea ce le oferă acestora posibilitatea de trecere cu mare 
ușurință, de la o activitate la alta. Majoritatea acestor activități de recreere și de înveselire, de voie bună se 
desfășoară în cadrul activităților extrașcolare, dar și în cadrul activităților instructiv- educative desfășurate 
zilnic la grupă.  

 Ca urmare, potențialul larg al activităților extrașcolare, este generator de căutări și soluții originale, 
foarte variate, întrucât este necesară acordarea în totalitate a atenției planificării și organizării acestora. 
Aceste activități, stabilesc la nivelul grupei de preșcolari, în primul rând, noi tipuri de relații între copii, iar 
în al doilea rând, între copii și adulții participanți la astfel de activități: ex. relații de prietenie, de colaborare, 
precum și un climat de încredere și căldură sufletească, care favorizează atât comunicarea, cât și socializarea 
și integrarea în colectivitate și viața socială.  

 Un loc aparte în cadrul activităților extrașcolare, îl ocupă cu preponderenșă, ,,serbările” realizate cu 
diferite ocazii. Acestea reprezintă un izvor nesecat de bucurie, satisfacție, bună dispoziție, favorizând 
totodată, dezvoltarea preșcolarilor din punct de vedere fizic și psihic, mai ales dacă se desfășoară într-o 
atmosferă specifică. În acest scop, în cadrul diferitelor evenimente sau sărbători, precum ,,Sărbătorile de 
iarnă”, grădinița organizează serbări cu teme: ,, Tradiții și obiceiuri de Crăciun”; ,, Iată, vine Moș Crăciun!”; 
,,Vin colindătorii!”; ,,Magia Crăciunului”; ,, Plugușorul”; Magia sărbătorilor de iarnă”; ,,Astăzi s-a născut 
pruncul Iisus”; ,, Pomul de Crăciun!”etc. 

 Pentru a ne păstra identitatea nealterată, tradițiile și obiceiurile din străbuni trebuie cultivate în 
inimile și mințile generațiilor care se succed pe acest tărâm, ca o valoare autentică de artă și creație.  

 Copiii trebuie să se acomodeze de mici, de la vârste fragede, cu specificul acestor sărbători, tradiții 
și obiceiuri, pentru a le percepe și a le trăi, în toate aspectele lor, cu bucurie și plăcere. Trebuie să le cunoască 
nemijlocit, așa încât formele lor ,,să rămână nealterate” de învelișul kitch-urilor actuale și de alte sărbători 
preluate din alte țări. Acest aspect poate fi încă posibil în orașele mici, dar mai ales în mediul rural, unde 
tradițiile și obiceiurile sunt încă vii, se respectă cu sfințenie, purtând în ele autenticul artei și frumosului 
românesc.  

 Desigur, aceste valori nestemate pot fi înfiripate în mintea și sufletul copiilor, prin toate categoriile 
de activități instructiv-educative desfășurate la grupă, nu doar în cadrul serbărilor. Pot fi implicate activități 
din toate domeniile experențiale: educație pentru societate, educarea limbajului, educație artistico – 
plastică, educație muzicală, activități practice și elemente de activitate casnică, educație fizică, atât la 
grupele mari, cât și la grupele mici de preșcolari ( nivel I și nivel II).  

 Prin obiective bine stabilite, copiii vor cunoaște unele valori ale creației artistice naționale și 
universale, obiceiuri și tradiții specifice unor evenimente populare românești și a sărbătorilor creștine 
(sărbătorile de iarnă). De asemenea, se va cultiva sentimentul de dragoste și respect pentru tradițiile și 
obiceiurile românești de iarnă, dezvoltarea simțului estetic și muzical, precum și formarea și dezvoltarea 
unor deprinderi motrice de bază și aplicații utilitare.  

 Colindele de Crăciun, îi fac pe copii să înțeleagă semnificația acestui obicei, cât și semnificația 
religioasă a acestora. Astfel, ei vor fi capabili să interpreteze colindul cu dezinvoltură și expresiv, să redea 
linia melodică în mod adecvat, să-și dezvolte calitățile de încredere și stima de sine, precum și capacitatea 
de a lucra în grup.  

 Portul popular tradițional, specific sărbătorii de Crăciun, va aduce cu siguranță un plus de bucurie și 
mândrie, atunci când îl vor îmbrăca. Vor cunoaște faptul că aspectul și componența lui diferă de la o zonă 
la alta, vor ști să identifice anumite caracteristici ale acestuia, precum și denumirea corectă a pieselor care 
intră în componența costumului popular romînesc.  
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 Împodobirea bradului de Crăciun, un alt obicei tradițional și unul dintre cele mai plăcute de către 
copiii preșcolari, va contribui la dezvoltarea anumitor priceperi și deprinderi, prin diferite mijloace precum, 
jocul de rol, memorizarea și interpretatrea unor cîntece. Copiii vor afla de ce se împodobește bradul și nu 
alt copac, care este povestea bradului de Crăciun, care sunt podoabele folosite pentru împodobirea bradului 
și pentru casă în zilele de sărbătoare.  

 Venirea lui Moș Crăciun, este cu siguranță cel mai îndragit obicei tradițional de către copii, pentru 
care aceștia, prezintă un interes major. Preșcolarii vor afla despre semnificația Crăciunului, cum sărbătorim 
Crăciunul, care sunt urările pe care și le adresează oamenii de Crăciun și Anul Nou, unde se află casa lui 
Moș Crăciun și cum se numesc renii, toți primesc daruri din tolba moșului, el vine din moși strămoși în 
fiecare an și lasă darurile sub bradul împodobit.  

 Toate aceste evenimente, prezentate copiilor de vârstă preșcolară, prin desfășurarea diferitelor 
activități și mijloace de realizare, vor contribui indubitabil la formarea unor valori educative, care vor 
rămâne întipărite cu siguranță în mintea și sufletul copiilor.  

 În concluzie, datoria noastră, a educatorilor și ,,modelatorilor de suflete” inocente, ne revine datoria 
de a le înfiripa copiilor de vârstă preșcolară, dragostea și iubirea față de tradițiile și obiceiurile românești, 
față de sărbătorile de iarnă, atât de dragi tuturor, bineînțeles ținănd cont de particularitățile de vârstă ale 
preșcolarilor. Nu este simplu, însă nici imposibil atunci când vorbim de ,, magia sărbătorilor de iarnă”: Moș 
Nicolae, Crăciunul, Colindele, Bradul împodobit, Moș Crăciun, Anul Nou, Plugușorul, Sorcova. Toate 
acestea se rezumă la un singur cuvânt ,,magie”, care ne aduce bucurie, zâmbete și stare de bine, nu doar 
copiilor, ci și nouă adulților. 

 
BIBLIOGAFIE:  
- Silvia Dima, Revista Învățământul Preșcolar, 3-4 /2006, Ministerul Educației și Cercetării, 

Institutul de Științe ale Educației, București ( pag.204); 
- Silvia Dima, Revista Învățământul Preșcolar, 1/2 /2007, Ministerul Educației și Cercetării, 

Institutul de Științe ale Educației, București ( pag.129); 
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EXEMPLE DE ACTIVITATI EDUCATIVE ONLINE 

 “DATINI ȘI OBICEIURI DE CRĂCIUN” 
 

PROF. ÎNV. PREȘC.: HAȘ TEODORA, 
GRADINITA P.P. NR.14, ARAD 

 
GRUPA: Mare  
 
LUNI: 07.12.2020- “Obiceiuri străbune.” 
Activititate de dimineață 
1. Lectură după imagini: “Datini și obiceiuri de Crăciun.”  
2. Modelaj: “Covrigei pentru colindători.” 
Activitate de după-amiază 
Joc senzorial: “Ce am în sac?” 
 Pentru acest joc aveți nevoie de un sac de orice dimensiune în care să introduceți diverse obiecte 

(globuri, beteală, jucării). Copilul, legat la ochi are sarcina de a ghici ce jucărie a extras din sac, fara sa o 
vadă. Succes! 

 
MARȚI: 08.12. 2020- ,, E vremea colindelor” 
Activititate de dimineață 
1. “Mulți covrigi am adunat, în ce traistă i-am băgat?” 
2. “Sculați gazde!”- poezie 
Activitate de după-amiază 
Joc de atentie: “Nu scăpa bulgărele!” 
 Pentru acest joc foarte amuzant veți avea nevoie de linguri, o găleată și bulgări din hârtie. Delimitați 

zona de start cu o panglică și cea de sosire cu gălețile. Fiecare copil va transporta bulgărele pe o lingură 
până la găleată fără să-l scape. 

 
MIERCURI: 09.12.2020- “Mesaje de sărbători!” 
Activititate de dimineață 
1. “Aranjamente pentru Crăciun.”- confecționare 
2. “Sărim să prindem clopoțelul!”- săritura în înălțime 
Activitate de după-amiază 
Joc de mișcare: “Cine agață mai mulți clopoței?” 
 Acest joc este ideal să se desfășoare atunci când împodobiți bradul. Fiecare membru va avea într-un 

coș mai mulți clopoței sau globuri. Acestea le va folosi pentru brad, cine termină primul de agățat clopoțeii 
este declarant câștigător. Succes!  

 
JOI: 10.12.2020- “Ne dati, ori nu ne dați?” 
Activitate de dimineață 
1. “Am plecat să colindăm!”- cântec 
2. “Adunăm și scădem globulețele”- exerciții cu material individual 
Activitate de după-amiază 
 Joc distractiv: “Simon spune” 
 Un copil va fi Simon iar el le va spune celorlalti cu au de făcut. De exemplu: Simon spune: Toată 

lumea să sară într-un picior! Doar că jocul v-a fi adaptat și vom folosi personaje de iarnă ca de exemplu: 
Ursul Polar, Moș Crăciun, Omul de zăpadă, etc. 

 
VINERI: 11.12.2020- “La Betleem” 
Activititate de dimineață 
1.” Nașterea lui IISUS”- poveste 
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2. “Ieslea”- pictură 
Activitate de după-amiază 
Joc de mișcare: “Aruncătorii de bulgări” 
Pentru acest joc veți avea nevoie de câteva coli de hârtie albă, un cerc, un coș de rufe. 
Cum se joacă: 
• faceți bulgări din hârtie 
• puneți cercul pe covor și încercați să aruncați bulgării în cerc 
• puneți coșul de rufe pe masă și încercați să aruncați bulgării în coș 
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,,MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ “ 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR HAȚEGAN DORINA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ RACOVIȚA 
 
 Craciunul este o sărbătoare dinamică, presărată de tradiții și cântece de bucurie, este o sărbătoare a 

recunoștinței, a fericirii, a mulțumirii. Cu cât Crăciunul se apropie, forfota domină peste tot. Un murmur 
festiv de entuziasm. Iarna acum parcă sporește în frumusețe, mai ales dacă și ninge, ninsoarea devine sursă 
de magie, este o frumusețe înghețată atât de răpitoare! Neliniștea și zarva copiilor crește, pregătirile se-
nmulțesc, oamenii se iau cu treburi în gospodărie din zori până-n noapte târziu, pe hornuri se ridică fumuri 
ademenitoare și dătătoare de curaj, fumuri care te îmbie la povești pentru copii spuse lână căldura primitoare 
a cuptorului încins și miros de cozonac. 

 A venit din nou perioada Sărbătorilor de iarnă. Este momentul în care ne bucurăm de tradițiile 
specifice acestei perioade minunate, momentul în care lăsăm deoparte agitația și grijile și ne îndreptăm 
atenția spre obiceiuri străvechi, credință și suflet. 

 Cea mai cunoscută și iubită dintre aceste sărbători este Crăciunul, una dintre cele mai mari sărbători 
ale creştinătăţii. Această sărbătoare celebrează de peste 2.000 de ani naşterea lui Iisus şi este prilej de 
bucurie, căldură, meditație și emoție. Nașterea lui Iisus nu a fost celebrată întotdeauna pe 25 decembrie. 
Primii creştini considerau că aceasta a avut loc în luna septembrie, odată cu Ros Hashana. În anul 264, 
Saturnaliile au căzut pe 25 decembrie şi împăratul roman Aurelian a proclamat această dată “Natalis Solis 
Invicti”, festivalul naşterii invincibilului Soare. În anul 320, papa Iuliu I a specificat pentru prima dată 
oficial data naşterii lui Iisus ca fiind 25 decembrie. 

 O altă tradiție care prezintă aspecte diferite în funcție de popor este și cea a împodobirii bradului. 
Această tradiție a început în Germania în secolul al XVI-lea. Mai târziu, împodobirea brazilor a devenit un 
obicei și în alte țări. Ornamentele din brad diferă de la o țară la alta: în Danemarca, bradul de Crăciun este 
decorat cu figurine din paie, în Suedia, la începuturi, ornamentele pentru brad erau făcute din lemn vopsit, 
înfățișând animale și fețe de copii, în Polonia, brazii de Crăciun erau împodobiți cu îngerași, steluțe și 
păsări, lituanienii împodobeau brazii cu mici colivii de păsări, steluțe și diverse forme geometrice. În 
Anglia, în 1814, prințul Albert, soțul reginei Victoria, a împodobit un brad la castelul Windsor folosind 
dulciuri, lumânări și fructe. Familiile de aristocrați i-au urmat exemplul, folosind ornamente din ce în ce 
mai extravagante: păpuși, mobilă în miniatură, micuțe instrumente muzicale, bijuterii, arme de jucărie. În 
Ungaria, Pomul de Crăciun era împodobit cu fructe, prăjituri, dulciuri și lumânări iar în România, beteala, 
globulețele colorate ce sclipesc în lumina lumânărilor și a luminițelor colorate, steaua vestitoare a Nașterii 
Domnului Iisus din vârful bradului, îngerașii care ne îndeamnă să trăim emoțiile Nașterii Pruncului Sfânt, 
toate ne anunță Seara cea Mare. 

 Moș Crăciun nu este nici el același în toate țările și nu este numai el cel care aduce cadourile de 
Crăciun. Astfel, în Grecia, Moș Crăciun este același cu Sf. Vasile care lasă cadourile pe masă sau într-un 
colț al camerei, în vechea tradiție neexistând obiceiul bradului împodobit, în Belgia, există 2 Moși Crăciuni 
(St. Niklaas și Pere Noel), în Italia conform tradiției, cadourile sunt aduse de o vrăjitoare urâtă, dar bună, 
numită Befana, care se strecoară pe hornuri și lasă cadourile lângă bradul împodobit. În Suedia, suedezii 
descoperă surprizele de Crăciun într-un sac îngropat adânc în zăpadă, olandezii îl așteaptă pe ”Sinter Klaas”, 
care vine pe un cal alb și lasă daruri în saboții de lemn iar în Spania, darurile de Crăciun sunt oferite de 
magi, care se deplasează în cortegii de curteni, cavaleri și lăutari. 

 Există și tradiții cu totul speciale în unele țări: în Danemarca este Crăciun atunci când elful răutăcios 
Nisse are voie să se distreze, el primind budincă de orez pentru a-și potoli foamea, irlandezii pun în ferestre 
lumânări aprinse, roșii, de obicei, în Germania, ”Christklots” reprezintă obiceiul de a arde un butuc toată 
noaptea de Crăciun, care, conform tradiției, se crede că ar apăra casa de hoți și de nenorociri tot restul 
anului. În Anglia, butucul care se arde în noaptea de Crăciun este denumit ”Yule log” și un alt obicei vechi 
este și acela de a atârna ciorapi de șemineu în așteptarea cadourilor, vâsc în casă și crenguțe de brad în jurul 
casei. Anticii druizi credeau că vâscul posedă puteri magice și că aduce noroc și prosperitate, alungând 
spiritele rele. În Finlanda, în Ajun, exact la ora 12, de pe balconul primăriei, un reprezentant al orașului 
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proclamă ”pacea de Crăciun”. Aceasta înseamnă că de la momentul proclamării păcii și până la Bobotează, 
celor care tulbură pacea li se aplică pedepse severe. 

Parcurgând aceste tradiții și obiceiuri, ideea care prinde contur este aceea că tradițiile de Crăciun ale 
europenilor sunt foarte frumoase și că această frumoasă diversitate trebuie îmbrățișată și protejată, în același 
timp cu păstrarea acelor tradiții unice, reprezentative pentru identitatea fiecărui popor european. 

 
Bibliografie 
Cartea serbărilor școlare, Vasile Poenaru, Editura Coresi, 2015 
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DERULAREA PARTENERIATULUI ŞCOALĂ- FAMILIE,  

O PROVOCARE PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL ACTUAL 
 

PROFESOR HEREA SIMONA PATRICEA 
C.Ș.E.I. MARIA MONTESSORI, CONSTANȚA 

 
Epoca pe care o parcurgem este epoca vitezei și a tranformărilor rapide; lumea se mişcă în continuu 

şi este foarte agitată. În acest context, părinţii nu mai au timp pentru copiii lor, vin la şcoală numai atunci 
când sunt chemaţi, când au timp pentru a participa la şedinţele cu părinţii sau la serbări, nu au vreme să 
comunice cu copiii lor decât în perioade critice ale acestora, adesea abia atunci când se caută un responsabil 
pentru diferite situaţii critice, în locul căutării unor soluţii constructive. Aceasta problemă nu este specifică 
numai ţării noastre, este o problema globală, care se accentuează cu cât nivelul de sărăcie şi de educaţie al 
familiilor este mai scăzut. Abordarea Uniunii Europene în această privinţă pune accentul pe un angajament 
mutual clar stabilit între părinţi şi profesori, pe baza unui “contract parental”. Acest tip de contract se 
contituie ca un sistem de obligaţii reciproce în cooperarea părinţilor cu profesorii şi implică colaborarea 
părinţilor în activităţile şcolare, nu numai sub aspect economic, respectiv de a participa, susţine şi evalua 
eforturile şi acţiunile financiare ale şcolii, ci si sub aspect educaţional-cultural. Relaţia şcoală-familie-
comunitate în educaţia copilului a căpătat noi valenţe, odată cu apariţia noţiunii de asigurare a calităţii în 
învăţământ. Ridicarea calităţii în educaţie este un obiectiv major al eforturilor de eficientizare a legăturilor 
obligatorii dintre şcoală, comunitatea locală şi familiile elevilor, aceştia fiind beneficiarii direcţi ai efortului 
făcut de şcoală în acest sens. In acest context, este necesară o redefinire a echilibrului educaţional între 
deciziile luate de şcoală şi iniţiativele venite din partea părinţilor sau a factorilor locali.  

Barierele identificate în privinţa comunicării şoală – părinţi sunt:  
- lipsa de timp a părinţilor;  
- limitarea relaţiilor dintre părinţi şi personalul didactic la ocazii speciale (de exemplu la şedinţele cu 

părinţii, serbări, etc.);  
- faptul că nu există comunicare decât în perioade critice ale copilului sau, adesea, atunci când se 

caută un responsabil pentru această situaţie, în loc de o soluţie.  
- individualismul cadrelor didactice, foarte reticente faţă de analiza din exterior a muncii lor;  
- frecventa nerecunoaştere de către părinţi a statutului de “specialist” a profesiorului în domeniul 

educaţiei copiilor lor;  
- lipsa de empatie a unor cadre didactice; - 
 lipsa de motivare a cadrelor didactice, ca urmare a statutului social tot mai marginalizat al acestora.  
- fluctuaţia cadrelor didactice.  
Dacă până nu de mult, parteneriatul şcoală-familie a fost dezvoltat unilateral, fiind considerat 

"responsabilitatea şcolii“, am înţeles că acest lucru trebuie sa se schimbe. Un element definitoriu al 
parteneriatului familie-şcoală îl reprezintă stabilirea unui sistem de comunicare bilateral eficient. Prin 
schimbul reciproc de informaţii, familiile sunt mai bine echipate pentru a se implica în programele şcolii şi 
pentru a înţelege progresele copiilor lor – iar şcoala devine mai conştientă de capacităţile şi preocupările 
părinţilor. Atât părinţii cât şi cadrele didactice beneficiază de avantajele unei astfel de colaborări. 
Binefacerile sunt numeroase, începând cu o mai bună cunoaştere reciprocă şi depăşirea stereotipurilor, şi 
continuând cu identificarea unor interese comune în beneficiul elevilor. În acelaşi timp, colaborarea este 
benefică şi pentru şcoală, părinţii aducând deseori resurse suplimentare ce pot susţine rolul educativ al şcolii 
şi, totodată, oferă şi un cadru pentru o continuă reevaluare. Un alt element de care trebuie să ţinem seama 
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în epoca actuală, complexă şi totodată dificilă, este acela că nu mai este adecvată educaţia parentală prin 
transmiterea modelului generaţiei trecute, pentru că acest model nu mai corespunde cerinţelor generaţiilor 
de azi. Generaţiile noi au nevoi educaţionale diferite de ale părinţilor lor, pe toate planurile.  

 
 
BIBLIOGRAFIE:  
1. Şoitu ,Laurenţiu (şi colab) - Comunicare şi educaţie - Ed. Spiru Haret, Iaşi, 1996 2.  
2. Îmbunãtaţirea parteneriatului dintre şcoalã şi comunitate, vol III - Ed.MEC, Bucureşti, 2005 3. 
3.  Îmbunãtaţirea parteneriatului dintre şcoalã şi comunitate, vol IV - Ed.MEC, Bucureşti, 2005  
4.  Management educaţional - Ed.MEC, Bucureşti, 2005 5. *** Management educaţional pentru 

instituţiile de învãţãmânt - Ed. MEC, Bucureşti, 2001 
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SIMPOZION NAȚIONAL: 

,,MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ! 
TRADIȚII ȘI OBICEIURI” 

IMPORTANTA ACTIVITATILOR EDUCATIVE  
IN PARTENERIAT CU PARINTII 

 
PROF. INV. PRESCOLAR, HIRCEAGA LAVINIA IULIA 

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL- RAZBOIENI 
 
 Incertitudinea zilelor pe care le trăim ne îndeamnă să analizăm fiecare factor pe care îl avem în 

preajmă și care ne va putea fi sprijin în activitatea noastră didactică. Singura susţinere care ne este oferită 
zilnic în mediul on-line vine din partea părinţilor grupei pe care o coordonăm. Fără a realiza, părinţii devin 
actorii principali ai acestui proces educativ. Munca depusă atât de către ei, cât și de către noi, cadrele 
didactice se ridică la standarde înalte. De la proiectarea, înţelegerea, realizarea și până la finalizarea 
sarcinilor cu succes din ziua respectivă se conturează o adevărată aventură. Astfel că, întocmirea unui 
parteneriat educaţional cu părinţii reflectă o importanţă desăvârșită în aceste timpuri pe care ni s-au dat să 
le trăim. 

 În orice societatea, familia joacă rolul cel mai important în formarea și socializarea copilului 
deoarece ea reprezintă cadrul fundamental în interiorul căruia sunt satisfăcute nevoile sale psihologice și 
sociale și împlinite etapele întregului său ciclu de creștere și dezvoltare fiind astfel primul său intermediar 
în relațiile cu societatea și, de asemenea, constituie matricea care îi imprimă primele și cele mai importante 
trăsături caracteriale și morale. Privită ca nucleu social, familia este prima care influențează dezvoltarea 
copilului deoarece își pune amprenta pe întreaga sa personalitate iar trăinicia edificiului depinde de calitatea 
temeliei. În altă ordine de idei, rolul familiei este acela de a pregăti copilul pentru viață oferindu-i cel mai 
potrivit cadru în care să își formeze principalele deprinderi, pentru transmiterea principalelor cunoștințe 
asupra realității și pentru formarea primelor principii de viață. 

 Când grădinițele şi familiile lucrează împreuna ca parteneri, cei care beneficiază de pe urma acestui 
partenieriat sunt copiii. Colaborarea dintre grădiniță şi familie presupune nu numai informarea cu privire la 
tot ceea ce ţine de orientarea copilului ci şi înarmarea părinţilor cu toate problemele pe care le presupune 
această acţiune. În ceea ce priveşte relaţia grădiniță-familie se impun deschideri oferite părinţilor cu privire 
la aspectele şcolare, psihopedagogice, pe lângă aspectele medicale, juridice etc. O bună colaborare între 
familie și grădiniță se poare realiza prin parteneriate. Motivul principal pentru crearea unor astfel de 
parteneriate este dorinţa de a ajuta copiii- viitori elevi să aibă succes la şcoală și, mai târziu, în viață. 
Parteneriatele trebuie văzute ca o componentă esenţială în organizarea grădiniței şi a grupei de copii 

Grădinița şi familia sunt două instituţii care au nevoie una de alta. Grădinița şi familia trebuie să 
găsească calea unei colaborării autentice bazată pe încredere şi respect reciproc, pe iubirea faţă de copil, să 
facă loc unei relaţii deschise, receptive, favorizante schimbului şi comunicării de idei. Părinţilor le revine 
rolul esenţial în creşterea copiilor, asigurându-le acestora nu numai existenţa materială, cât şi un climat 
familial, afectiv şi moral. 

Activitățile desfășurate prin intermediul acestor parteneriate grădiniță-familie, reprezintă modalități 
optime spre atingerea unor obiective commune în ceea ce privește educația preșcolarilor. Printre aceste 
obiective se enumeră în special plăcerea copilului de a fi în preajma colegilor săi de grupă, activitățile 
propuse fiind astfel desfășurate într-o atmosferă prielnică. 

În concluzie, doresc să accentuez importanța pe care colaborarea dintre cadru didactic și părinți o 
reflectă asupra dezvoltării armonioase a preșcolarului prin prezentarea interesului comun ale celor două 
părți:  

,,Fiecare copil pe care îl educăm este un OM dăruit societății”  (N.Iorga) 
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ÎNVAȚAMANTUL PREȘCOLAR ȘI PRIMAR - PRINCIPALUL PARTENER 

EDUCATIV AL FAMILIEI 
 

 PROF. INV. PREȘCOLAR HOBORICI LUMINIȚA 
 ȘCOALA GIMNAZIALA ,,ALECU RUSSO”,G.P.N. NR.16 BACAU  

 
 Realizarea sarcinilor și a obiectivelor învățământului preșcolar depinde în mare măsură de calitățile 

și competențele educatorului. Prin tot ceea ce întreprinde, prin personalitatea sa, educatorul reprezintă un 
model pentru copil un sprijin pentru familie, un factor de cultură în comunitate. Uneori, educatorul 
,,îmbracă”, la un moment dat, haina rolului de părinte cu oarecare nesiguranță, cu surprindere, cu teamă, cu 
bucurii și emoții. Copilul îți pune în mâinile tale, destinul lui și tu, educatorule, îl îndrumi și îl determini în 
mare măsură, să reușească în viață. 

 Parentalitatea este una din șansele dezvoltării și împlinirii umane, un permanent exercițiu de învățare 
socială, de a modela și de a te automodela în conformitate cu dinamica vieții. Societatea este într-o continuă 
mișcare și schimbare. De aceea, este absolut necesar ca în centrul preocupărilor specialiștilor în domeniul 
educației, să stea identificarea nevoilor de învățare și dezvoltare, precum și strategiile optime de aplicare a 
acțiunilor instructiv-educative.  

 Responsabilitatea dezvoltării copilului în primele etape revine în primul rând familiei sale. Chiar și 
atunci când grădinița oferă programe foarte și eficiente, ea nu poate contracara experiența acumulată de 
copil în familia sa. Mai mult, ceea ce învață copilul de la educatoare, învățător, poate să nu prezinte 
importanță dacă părinții nu întăresc și nu valorifică programul educațional, în speță, cel din grădiniță sau 
școală. Pentru ca activitatea care se desfășoară într-un cadru organizat să-și dovedească eficiența este 
necesar ca aceasta să se facă mai întâi cunoscută părinților și ulterior, să existe o colaborare strânsă între 
părinți, familie și educatoare, învățător. 

 Împlinirea menirii unui părinte se dovedește atunci când, împreună cu grădiniță sau școală, reușesc 
să educe copilul astfel încăt, mai târziu să aprecieze munca, să fie util în societate, să dovedească deprinderi 
și achiziții socio-cognitive. Învățământul preșcolar poate fi și subliniez ESTE principalul partener 
educativ al familiei. Părinții pot fi parteneri în educație pentru că dețin cele mai multe informații despre 
copiii lor, parteneri și participanți activi, atrași în adoptarea deciziilor, responsabili în luarea unor măsuri, 
împreună cu educatoarea, învățătorul. 

 Atunci cănd părinții sunt implicați de la începutul perioadei de ante și preșcolaritate, ei vor înțelege, 
de la început, importanța colaborării cu grădinița și educatoarea, cu școala și învățătoarea, vor sprijini actul 
educațional, având posibilitatea nu numai de a supraveghea atunci când copilul lui se află la grădiniță, dar 
este conștient că se desfășoară un proces educativ organizat.  

 Relația dintre părinți și profesori implică ieșirea din frontiere și determină o altă abordare a profesiei 
didactice. In pedagogia tradițională această temă era tratată sub denumirea de ,,colaborarea dintre școală și 
familie”. Actualmente, dimensiunile acestei relații sunt mult mai cuprinzătoare datorită lărgirii conceptului 
de colaborare spre cel de comunicare, prin cooperare și, mai nou, prin conceptul de parteneriat care le 
cuprinde pe toate, și, în plus, exprimă și o anumită abordare pozitivă și democratică a relațiilor educative. 

 Caracteristica esențială a acestui parteneriat este flexibilitatea. Astfel, părinții pot alege metoda de 
educație în funcție de posibilitățile materiale dar și de preferințe. Copiii pot beneficia de educație formală, 
non formală și informală. Este cunoscut faptul că la educarea unui copil contribuie ca instituții bine 
determinate ale societății, familia, școala și comunitatea. În momentele diferite ale creșterii, dezvoltării și 
devenirii ființei umane fiecare din aceste instituții sociale are un rol important. Mai mult, este determinată 
azi, nevoia unui parteneriat educațional, între acestea, în favoarea unei educații eficiente pentru individ 
și pentru societate. Copiii sunt UNICI dar DIFERIȚI. TOȚI au dreptul la educație. 

 Dosarul deschis al educației incluzive (UNESCO, 2001, p.81), menționează următoarele aspecte 
cheie în relația dintre școală-familie-comunitate: 

 Participarea familiei și a comunității locale este fundamentală pentru a asigura o educație de calitate 
pentru toți; 

 Familia și comunitatea au dreptul de a se implica și să contribuie în diverse moduri și forme; 
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 Construirea implicării familiei și comunității este un proces care se realizează pas cu pas, bazat pe 
încredere; 

 Familiile și grupurile comunitare pot să-și asume uneori rolul de conducători, ca susținători activi 
și militanți ai educației; 

 Dreptul familiei de a se implica se poate introduce în legislație sau în sistemul de reglementări care 
privesc activitatea școlară; 

 Implicarea comunității în conducerea școlii sau a sistemului de învățământ în general poate fi o 
reușită; 

 Școlile pot funcționa ca o resursă pentru comunitate prin oferirea de servicii sau devenind baze de 
funcționare ale unor instituții/agenții; 

 Trecerea de la termenul de colaborare la comunicare s-a realizat treptat, implicarea părinților în 
problemele școlii, a avut un efect benefic asupra copiilor, profesorii, educatorii au reușit să dezamorseze 
probleme, inainte ca acestea să fie necontrolabile, părinții fiind implicați permanent în activitatea școlii, nu 
numai atunci când se ivesc probleme. Astfel, că la o analiză a relațiilor părinți-profesori este bine să se țină 
seama de următorii parametri: 

 *Părinții nu formează un grup omogen; 
 *Există dificultăți în implicarea părinților: de multe ori părinții nu își identifică problemele sau nu 

au încredere să solicite sprijinul în rezolvarea lor; 
 *Părinții oferă dar și solicită informații; 
 Majoritatea părinților apreciază informațiile despre copilul lor, pentru că acestea contribuie la 

anumite decizii ale familiei pentru viitor. Alt set de informații pe care le necesită părinții sunt cele 
referitoare la modul cum își ajută ei copiii acasă, în definitivarea temelor. Cadrele didactice se raportează, 
în general, la categoriile socio-profesionale din care provin părinții, structura familiei și problemele ei 
deosebite, iar optimizarea comunicării între profesori și părinți se realizează prin: 

 *Calitatea celor doi poli ai colaborării (profesori și părinți); 
 *Percepțiile fiecăruia, atitudinile care îi caracterizează; 
 *Caracteristicile instituției școlare; 
 *Caracteristicile familiei; 
 În concluzie, pentru părinții și profesorii cu inimă mare și minte deschisă, EDUCAȚIA este vitală. 
 ,,Poți educa prin IUBIRE, cu ÎNȚELEPCIUNE”, dragă mamă, dragă tată și doamnă educatoare. 

Puteți face un copil să fie UNIC dar și DIFERIT, să-și descopere propria valoare și să fie ceea ce este! El 
are nevoie de încurajare, să-și înfrunte temerile și să acționeze cu curaj și încredere. 
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FAMILIA ȘI ȘCOALA, PARTENERI IN EDUCAȚIA COPILULUI 

 
PROFESOR INVAȚAMANT PRIMAR: HOESCU ADRIANA PETRONELA 

 ȘCOALA GIMNAZIALĂ VRATA, JUD. MEHEDINȚI 
 
 Factorii de bază care ajută copilul în desăvârșirea propriei educaţii sunt şcoala şi familia. Funcţia 

educativă a familiei constă în formarea priceperilor, deprinderilor de viaţă, sentimente. Rolul familiei este 
important în dezvoltarea copilului din punct de vedere fizic, intelectual, moral si estetic. Şcoala, alături de 
familie, influenţează, prin condiţiile concrete în care se desfăşoară procesul de învățământ, personalitatea 
copilului. 

Şcoala eficientă realizează un parteneriat cu elevul, prin valorizarea si respectarea identităţii sale cu 
familia, prin recunoaşterea importanţei acesteia şi atragerea în procesul didactic şi cu toate resursele 
educative ale societăţii pe care le identifică şi le foloseşte activ. Este nevoie a se dezvolta un nou concept 
care să întărească schimbarea în relaţiile şcoală-familie. Acest concept este parteneriatul educaţional. 
Parteneriatul educaţional este forma de comunicare, cooperare şi colaborare în sprijinul copilului la nivelul 
procesului educaţional. Acesta presupune o unitate de cerinţe, opţiuni, decizii şi acţiuni educative între 
factorii educaţionali. 

 Parteneriatul educaţional se realizează între: 
• instituţiile educaţiei: familie, scoală si comunitate ; 
• agenţii educaţionali: copil, părinţi, profesori, specialişti în rezolvarea unor probleme 

educaţionale ; 
• membrii ai comunităţii cu influenţă asupra creşterii, educării si dezvoltării copilului (medici, factori 

de decizie, reprezentanţi ai bisericii, ai poliţiei) ; 
• influentele educative exercitate la anumite momente asupra copilului ; 
• programele de creştere, îngrijire şi educare a copilului. 
 Părinții, copiii şi comunităţile se influențează puternic unii pe alţii. Mediul în care trăiesc părinţii 

poate sprijini sau devia vieţile lor, poate determina multe dintre valorile lor. De asemenea, părinţii pot 
influenţa comunitatea şi pot contribui la dezvoltarea valorilor comunităţii. Activitatea educativă ce se 
realizează în şcoală nu poate fi separată, izolată de alte influenţe educative ce se exercită asupra copilului. 
Educaţia este cea care desăvârşeşte fiinţa umană, educaţia pe care copilul o primeşte în familie, în şcoală şi 
de la comunitate. Implicarea părinţilor joacă un rol important în cadrul intervenţiei şcolare. Acţiunile care 
implică părinţii produc o schimbare în ambientul familiei şi cresc aspiraţiile, atât ale părinţilor pentru copiii 
lor, cât şi ale copiilor înşişi. Ca prim factor educativ, familia oferă copilului aproximativ 90% din 
cunoştinţele uzuale ( despre plante, animale, ocupaţiile oamenilor, obiecte casnice), familia este cea care ar 
trebui să dezvolte spiritul de observaţie, memoria şi gândirea copiilor. Copilul obţine rezultatele şcolare în 
funcţie de modul în care părinţii se implică în procesul de învăţare, asigurându-i copilului cele necesare 
studiului. 

 Tot în familie se formează cele mai importante deprinderi de comportament: respectul, politeţea, 
cinstea, sinceritatea, decenţa în vorbire şi atitudine, adică ,, cei şapte ani de acasă ’’. Uneori părinţii uită că 
trebuie să facă front comun cu profesorii, deoarece şi unii şi alţii nu doresc decât dezvoltarea armonioasă a 
elevului, educarea şi îmbogăţirea cunoştinţelor acestuia. Se întâmplă totuşi ca ceea ce consideră părinţii a 
fi o măsură corectă pentru copilul lor într-o anumită situaţie, să nu fie tocmai ceea ce are nevoie copilul în 
acel moment. De aici apar conflictele, rupturile dintre membrii familiei, renunţarea la intervenţii din partea 
părinţilor care sunt depăşiţi de situaţie. Între familie şi şcoală trebuie să existe o permanentă colaborare care 
se poate realiza prin vizite reciproce, şedinţe şi lectorate cu părinţii. 

 Un parteneriat familie – şcoală este relaţia cea mai profitabilă pentru toți cei ce participă la acest 
demers. Parteneriatul va fi eficient dacă fiecare parte va reţine că acelaşi subiect este copilul nostru şi 
şcolarul nostru. Cadrele didactice află cum este fiecare copil, în ce mod ajunge mai repede la succes, ce îl 
interesează şi-l pasionează, iar părinţii vor cunoaşte în ce momente să-l susţină pe şcolar, în ce fel să-l 
motiveze şi să-l ajute. Şcoala este instituţia socială în care se realizează educaţia organizată a tinerei 
generaţii. Ea este factorul decisive şi pentru formarea unui om apt să contribuie la dezvoltarea societăţii, să 
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ia parte activă la viaţa, să fie pregătit pentru muncă. Procesul de învăţământ este cel care conferă şcolii rolul 
decisiv în formarea omului. Menirea şcolii nu este numai de a înzestra elevii cu un bagaj de cunoştinţe cât 
mai mare, ci şi de a stimula calitatea de om. 

 Parteneriatul educaţional se aplică la nivelul tuturor acestor relaţii. Colaborarea dintre şcoală şi 
familie presupune o comunicare efectivă şi eficientă, o unitate de cerinţe şi o unitate de acţiune când este 
vorba de interesul copilului. 

 Implicarea părinţilor în problemele şcolii se referă la construirea unor relaţii pozitive între familie şi 
şcoală. Colaborarea şi cooperarea părinţilor cu şcoala sunt eficiente ambilor factori. Dacă ne referim la 
optimizarea comunicării între profesori şi părinţi, se iau în calcul: 

• calitatea celor doi poli ai colaborării (profesori şi părinţi); 
• percepţiile fiecăruia; 
• atitudinile care îi caracterizează; 
• caracteristicile instituţiei şcolare; 
• caracteristicile familiei; 
• modul de comunicare. 
 Implicarea părinţilor în rezolvarea problemelor şcolare şi în sprijinirea procesului instructiv-educativ 

are o serie de motivaţii, dintre care enumerăm: părinţii îşi cunosc copiii şi doresc să îi descopere ca elevi, 
părinţii au nevoie de informaţii referitoare la îndeplinirea rolului de elev de către copilul lor. Forme de 
colaborare a părinţilor cu şcoala: 

• prezenţa la şedinţe şi lectorate; 
• asistarea elevilor în efectuarea temelor; 
• participarea la activităţi cultural- artistice şi sportive; 
• organizarea unor expoziţii, serbări, excursii; 
• organizarea unui colţ verde în şcoală; 
• atragerea unor fonduri pentru şcoală; 
• susţinerea bibliotecii prin donaţii de cărţi. 
 O comunicare optimă învăţător/ diriginte/ familie are rolul de a acţiona în mod pozitiv asupra 

copilului şi de a stopa comportamentele negative. De multe ori apar dificultăţi de comunicare şi de 
dezvoltare a relaţiei şcoală - familie. De aceea trebuie cunoscuţi factorii care favorizeaza dar şi blochează 
o comunicare eficientă. Lipsa de comunicare din partea uneia dintre ele afectează evoluţia elevului, 
rezultatele şcolare şi natura comportamentului. 

Factori care favorizează comunicarea: 
• transmiterea informaţiilor de către învăţător/ diriginte într-o formă accesibilă părinţilor ; 
• evitarea analizării critice sau blamării părintelui ; 
• mediul ambiant de discuţie să fie plăcut ; 
• capacitatea învăţătorului de a mobiliza părinţii să comunice şi să le asculte problemele 
• evitarea subiectelor care privesc elevii problemă, se fac discuţii individuale cu aceştia; 
• rezolvarea problemelor copiilor, implicarea în găsirea unor soluţii ; 
• sprijinirea, încurajarea părinţilor pentru a schimba atitudinea negativă a elevului. 
 Părinţii trebuie să vadă în şcoală un prieten, un colaborator, un om adevărat care-i poate ajuta prin 

atitudinea nepărtinitoare pe care trebuie să o afişăm. Așadar, e o sarcină a şcolii să identifice situaţiile 
problemă, din familiile copiilor, să dirijeze pe cât posibil strategiile educative în favoarea elevului şi să 
conştientizeze că relaţia de colaborare şcoală-familie este determinantă în educarea copiilor. Menirea şcolii 
nu este numai de a înzestra elevii cu un bagaj de cunoştiinţe cât mai mare, ci şi de a stimula calitatea de 
om. Ora de dirigenţie este cea în care ne putem apleca asupra acestei laturi . În această oră se urmăreşte 
valorificarea abilităţilor de interrelaţionare, de asumare a responsabilităţii, de descoperire a propriilor 
aspiraţii spre formarea şcolară si profesională. 
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IMPORTANȚA ACTIVITAȚILOR EDUCATIVE  

IN PARTENERIAT CU PARINȚII ELEVILOR CU CES 
 

PROF. HOLDIȘ ELVIRA DANIELA,  
LICEUL TEORETIC SPECIAL IRIS, TIMIȘOARA 

 
Familia și școala sunt agenți educativi cu o influență covârșitoare asupra formării și dezvoltării 

personalității copilului. 
Comunicarea dintre școală și familie este unul dintre instrumentele cele mai importante de stabilire 

și menținere a relației de parteneriat. Părinții au dreptul ,dar și obligația de a colabora cu instituțiile de 
învățâmânt în scopul realizării obiectivelor educaționale propuse. 

Părinţii sunt parteneri in educaţie pentru că deţin cele mai multe informaţii despre copilul lor, ei 
furnizând informaţiii despre specificul dizabilităţii școlarului, precum şi date despre contextul de dezvoltare 
a acestuia. Părinţii informează şi despre factorii de influenţă negative care ar trebui evitaţi (fobii, neplăceri, 
stresuri, stimuli negativi, care determină inhibarea/izolarea copiilor etc.). Ei sunt persoanele care cunosc 
cel mai bine copilul şi constituie o bună sursă de consultanţă pentru cei care lucrează cu copiii lor (cadre 
didactice, specialişti –medici, kinetoterapeuţi, defectologi, ergoterapeuţi etc.) şi sunt principalii susţinători 
ai copilului. 

Părinţii trebuie să se implice în activitatea copilului în afara casei şi să-i încurajeze şi pe ceilalţi părinţi 
să se alăture. 

 Creșterea implicării părinților în activitățile școlii este o bună practică de care țin seama sau ar trebui 
să țină seama toate unitățile școlare din învățământul preuniversitar.  

Creșterea implicării părinților reprezintă un factor important în dezvolarea și creșterea copiilor. 
Oricât de eficiente ar fi metodele și procedeele folosite de școală, oricât de puternică ar fi acțiunea 

formativă a acesteia, fără concursul nemijlocit și permanent al familiei, educația copilului nu este completă.  
 O bună colaborare a părinților cu școala poate îmbunătăți procesul de educație. Părinţii sunt, în 

general, parteneri activi în desfăşurarea unor programe care se desfășoară în cadrul şcolii. De asemenea, 
părinţii pot fi atraşi alături de şcoală prin forme variate de activităţi extraşcolare, determinându-i să adere 
la ideea de colaborare activă, acceptând rolul de factor răspunzător în devenirea propriului copil. 

Angajarea şi responsabilizarea familiei în educaţia copilului sunt fundamentale pentru reuşita 
participării la școală. În perioada desfășurării activităților online, părinții elevilor cu CES au fost un sprijin 
real și cu influență pozitivă în continuarea de acasă a activităților. 

Activităţile derulate cu părinții în cadrul școlii, atât fizic, cât și online, au îmbunătăţit considerabil 
legătura dintre şcoală cu familia, părinţii simţindu-se utili, prezentând în acest fel un interes mai mare pentru 
şcoală.  

La orice copil, în mod particular la copiii cu dizabilităţi, gradul de interes şi de colaborarea a părinţilor 
cu școala este cel mai adesea direct proportional cu rezultatele obţinute de copii. Psihopedagogia modernă, 
centrată pe copil se bazează pe convingerea că familia este primul educator şi cu cel mai mare potenţial de 
modelare. Familiile copiilor cu CES sunt adesea responsabile de copiii lor tot restul vieţii. 

Programele de intervenţie şi sprijin ar trebui să implice familiile la maximum. Ele ar trebui să fie 
construite astfel, încât să satisfacă nevoile copilului în contextul larg al nevoilor familiei. 

Părinţii ar trebui să fie recunoscuţi ca fiind cei mai potriviţi în relatarea istoriei, comportamentului şi 
nevoilor copilului. Ei ar trebui să aibă acces total la toate informaţiile educaţionale şi la „diagnosticele“ 
copilului. Părinţii care primesc sprijin şi sunt formaţi de către școală induc copiilor lor rezultate mai bune 
decât aceia care nu urmează acelaşi proces; Implicarea părinţilor are, de asemenea, un efect pozitiv asupra 
atitudinii şi asupra comportamentului copiilor; 

Eforturile școlilor cu cel mai mare succes în implicarea părinţilor sunt acelea care le oferă o gamă 
largă de activităţi în care pot interveni. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE 

 ÎN PARTENERIAT CU FAMILIA 
 

PROF. HUICA CAMELIA 
ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 3 ROVINARI 

 
Educaţia, definită la modul general, este un proces al cărui scop esenţial este de a învata diferite 

modele de comportament. Prima școala a copilului, este școala de acasa ,educarea lui în mediul familial. 
De cele mai multe ori, comportamentul parental este inspirat din propria experienţă de viaţă a acestora, 
astfel promovând atât aspecte pozitive cât şi negative. Împreună cu părinţii, şcoala îşi are rolul bine stabilit, 
intervenind în dezvoltarea primară a copilului. În acest context, educarea părinţilor după principii ştiinţifice 
de psihopedagogie devine o necesitate. 

Copilul din ziua de azi simte nevoia de prezența a adulţilor disponibili pentru a-i respecta ritmul de 
viaţă, de adulţi care să participe la jocurile sale şi care să-i transmită zilei de mâine un om care nu poate 
proveni dintr-un sistem de învatământ clasic şi dintr-o familie care nu-şi asumă toate rolurile. Informarea 
şi formarea părinţilor în ceea ce priveşte şcolaritatea copilului presupune, ca fiecare părinte să cunoască: 
obligaţiile legale privind educaţia copilului, importanţa atitudinii lui pentru reuşita şcolară a copilului, 
metode eficiente si constructive, de colaborare cu şcoala. În acest scop este necesar un dialog între profesori 
şi părinţi,adoptarea unei comunicări asertive, profesorii trebuie să dețina cunoștiințele necesare, o pregătire 
în materie de relaţie cu părinţii iar competenţa lor în această materie trebuie considerată ca o aptitudine 
profesională; părinţii trebuie să fie pregătiţi pentru a juca rolul lor educativ în cooperare cu profesorii; 
şcolile trebuie să asigure părinţilor asistenţa necesară. 

Cooperarea profesor-părinte în beneficiul elevului vine în completarea participării părinţilor la 
gestiunea şcolii. Ca responsabilii legali ai educaţiei copiilor lor ei au responsabilitatea de a influenţa natura 
acestei educaţii; modelele participative pot ajuta la coordonarea eforturilor educative şi la orientarea 
adaptării şcolii la schimbările din societate; influenţarea pe plan local asupra rezolvării problemelor şi luării 
deciziilor. Cu alte cuvinte participarea poate stimula iniţiativele si inovaţiile. 

Şcolaritatea este o etapă importantă, dificilă, cu implicaţii profunde în evoluţia copilului. Acest 
moment îi prinde nepregătiţi pe marea majoritate a părinţilor iar comportamentul familiei intervine astfel 
de cele mai multe ori într-un mod apăsător, ceea ce poate să conducă pe o cale greşită dezvoltarea 
intelectuală şi emoţională a acestuia. 

Toţi adulţii care fac parte din viaţa unui copil (părinte, bunic, profesor) ar trebui să înţeleagă că acesta 
aşteaptă de la ei să-şi amintească şi să înţeleagă că au fost cândva de vârsta lui. 

Pentru ca un copil să aibă succes în şcoală şi mai apoi pe parcursul vieţii, specialiştii, spun că există 
şapte elemente cheie: 

1. Încrederea – sentimentul de siguranţă, certitudinea că se poate bizui pe ajutorul celor din jur în 
demersul său spre cunoaştere şi devenire; 

2. Curiozitatea – dorinţa de a cunoaşte ceva nou; 
3. Intenţia – pornirea interioară, conştientă,însoţită de dorinţa de a înfăptui ceea ce îţi propui; 
4. Controlul de sine – capacitatea de control asupra faptelor proprii; 
5. Raportarea – dorinţa şi capacitatea de a se alătura unui grup, de a participa la activitatea acelui 

grup încercând să se facă înţeles şi să-i înţeleagă pe ceilalţi; 
6. Comunicarea – capacitatea şi dorinţa de a transmite şi a face cunoscute celorlalţi, propriile idei şi 

sentimente; 
7. Cooperarea – capacitatea de a lucra împreună cu cineva în scopul realizării unui obiectiv comun. 
Acest comportament îi prinde nepregătiţi pe marea majoritate a părinţilor iar comportamentul familiei 

intervine astfel de cele mai multe ori într-un mod apăsător, ceea ce poate să conducă pe o cale greşită 
dezvoltarea intelectuală şi emoţională a acestuia. 

Intr-o societate instabilă, scăderea calităţii vieţii, lipsa unor modele de urmat îi pun pe adulţi în 
dificultate ca părinţi. 
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Copilul din ziua de azi simte nevoia de adulţi disponibili pentru a-i respecta ritmul de viaţă, de adulţi 
care să participe la jocurile sale,de adulții care să-i fie alături,să empatizeze cu el. 

Dacă un copil dobândeşte pe timpul şcolarităţii aceste calităţi, depinde de părinţii şi educatorii lui 
care au o mare responsabilitate în formarea unitară a personalităţii lui. 

Organizaţia şcolară trebuie să-şi deschidă porţile pentru ca familia să cunoască şi să participe la 
activităţile ce se desfăşoară în încinta şi în exteriorul şcolii dar organizate de aceasta. Cadrele didactice 
trebuie să iniţieze activităţi care să ofere familiei oportunităţi de a participa alături de copil, de a cunoaşte 
copilul în situaţii diverse, de a se bucura alături şi cu copilul de realizările lui, de a lucra împreună părinte-
copil la diferite proiecte. 

 Activităţile care pot contribui la formarea părinţilor: 
• Lecţia – ca principală formă de organizare a procesului didactic creează variate situaţii de învăţare 

pentru copil prin: multitudinea obiectivelor pe care le vizează, strategiile didactice utilizate, materialele 
didactice folosite. Profesorii pot desfăşura lecţii la care să participe părinţii copiilor. Pentru a ne îndeplini 
acest obiectiv: cât mai mulţi părinţi să asiste la acest tip de activitate, este bine să desfăşurăm proiectul pe 
parcursul unui an şcolar, într-o zi a săptămânii “În fiecare vineri-Ziua porţilor deschise”. Astfel familie se 
va simţi ca parte a şcolii, va avea posibilitate să vadă copilul în acel context educaţional, să-l vadă cum se 
comportă, ce atitudine are faţă de activitatea de învăţare, faţă de profesor, ce ceilalţi colegi. Copilul va simţi 
permanent că părinţii înţeleg efortul lui, că îi are alături nu numai acasă. 

• Vizita – este o deplasare scurtă, de ce mult o zi, şi are ca scop atingerea unor finalităţi educaţionale 
concrete. Este foarte bine când organizăm astfel de activităţi la care să participe şi părinţii copiilor. Părintele 
îşi poate observa copilul într-un alt mediu, în 

afara şcolii, îl poate cunoaşte sub alte aspecte: relaţionare cu ceilalţi colegi, cu adulţii din grup, 
comportarea în locuri publice. În acelaşi timp este o nouă ocazie în care profesorul îl poate cunoaşte mai 
bine pe părinte şi invers, pot discuta mai mult într-un mediu informal care-l face pe părinte să se simtă în 
largul său. 

• Excursia – este o deplasare pe parcursul unei sau mai multor zile care are ca scop recreerea şi 
refacerea psihofizică si psihoemotională a elevilor dar şi a părinţilor acestora, culegerea de informaţii prin 
observarea directă a evenimentelor, proceselor fenomenelor, realităţii. 

Este o oportunitate pentru părinţi de a-și cunoaşte propriul copil în alte situaţii decât cele de acasă, de 
a cunoaşte grupul din care face parte copilul, de a se simţi bine alături de propriul copil, de a înţelege mai 
bine caracteristicile vârstei fiului/fiicei, de a relaţiona cu ceilalţi părinţi din grup şi de a găsi puncte comune, 
de a relaţiona cu profesorii care însoţesc copiii. Este o ocazie de a cunoaşte viaţa şcolii. 

Şedinţele cu părinţii – sunt întâlniri tematice organizate de către cadrul didactic. Au durata de două 
ore, timp în care se lucrează: exerciţii de intercunoaştere, de autocunoaştere, de cunoaştere a copilului, se 
dezbat diverse probleme de interes general, studii de caz, se generează situaţii în care părinţii trebuie să dea 
soluţii. Aceste întâlniri sunt de fapt adevărate sesiuni de formare pentru părinţi. Ele oferă ocazii ca grupul 
de adulţi să se sudeze.Fiecare ocazie trebuie valorificată ca situaţie de învăţare pentru părinte/adult. Ea 
trebuie gândită, organizată cu atenţie şi competenţă de către cadrul didactic, cu un scop bine definit astfel 
încât şi rezultatele să fie pe măsura aşteptărilor, în beneficiul copilului şi al şcolii. 

La aceste ședinte cu parinții poate si trebuie sa participe si consilierul școlar,deoarece acesta cunoaște 
in detaliu particularitațile de dezvoltate a copilului,psihologia vârstelor,animozitățile dintre generații. 

Un real PARTENERIAT între ŞCOALĂ şi FAMILIE nu este cel înscris pe o coală de hârtie semnat 
de părinte şi director, este relaţia activă, afectiva,de implicare şi de o parte şi de cealaltă, este bucuria şi 
tristeţea, este succesul şi eşecul, este emoția pozitivă si emoția negativă, zbaterea şi rezultatul din care 
beneficiarul este intotdeauna COPILUL. 

COPILUL – o taină pe care întâi trebuie să ne dorim să o descifrăm şi apoi să lucrăm neîntrerupt 
pentru asta, părinţi şi profesori. Trebuie să-l înţelegem, ca apoi să se înţeleagă pe sine şi lumea în care 
trăieşte. 

• Lectoratul cu părinţii, vizita la domiciliul elevului, masa rotundă, discuţiile individuale sunt 
oportunitați pentru părinţi de a găsi soluţii potrivite la diferite probleme apărute în relaţia cu copilul. Pot fi 
consiliaţi de către consilierul psihopedagogic al școlii, acesta putând afla multe aspecte din viaţa copilului 
şi a familiei sale, care îl pot ajuta să înţeleagă mai bine fiecare situaţie în parte. 
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ROLUL PARTENERIATELOR IN CREȘTEREA ȘI IMBOGAȚIREA 

CALITAȚII ACTULUI EDUCATIV 

 

PROF. INV. PREȘCOLAR HURGOI RAMONA 

GRĂDINIȚA CU PP ALBINUȚA NR. 1 ZĂRNEȘTI 
 

Crearea de rețele cu alte instituții se realizează la noi în unitate prin elaborarea de parteneriate 

educaționale și protocoale de colaborare cu diferite instituții. Începând cu anul 2016 grădinița noastră a 

încheiat următoarele parteneriate și protocoale de colaborare: Parteneriat cu grădiniță- școală ,, Ne jucăm, 

dar visăm la școală să alergăm” (grupele mari); Protocol de colaborare cu Parcul Național Piatra Craiului; 

Contracte de colaborare cu trupa ,, Albinuțele”, ,,Teatrul Strada”, ,,Valiza cu teatru” Parteneriate cu familia 

,,Parteneri pentru binele copiilor”, Parteneriat cu Biblioteca ,, Prietenii cărții”. 

Cu ajutorul acostora s-a îmbunătățit imaginea grădiniței și am putut să promovăm la un nivel mai 

înalt și mai calitativ. Parteneriatele educaționale contribuit enorm la crearea unei imagini favorabile 

grădiniței, la schimbări de percepție și atitudinale în comunitate, cât și la implicarea comunității în 

problemele diverse ale copiilor. În acest scop am încheiat un parteneriat fuctos cu Primăria, mai concret cu 

una din instituțiile primărie- Centrul Multifuncțional Zărnești, unde desfășurăm diferite activități culturale, 

artistice și recreative cu copiii. 

 Prin Protocolul de colaborare cu Parcul Național Piatra Craiului copiii își îmbunătățesc informațiile 

asupra importanței ariilor protejate din zonă, cât și domeniul educației ecologice. 

Teatrul, componentă a educației nonformale, le formează copiilor o extraordinară capacitate de 

percepere, înțelegere, observare, perseverare și explorare a simțului abstractizării.  

În fiecare an încheiem parteneriate cu familia ,,Să-i educăm împreună”, care are ca scop iniţierea 

părinţilor în problemele specifice educaţiei din grădiniţă privită ca un ,,microgrup” din care copilul face 

parte şi dobândirea de către părinţi a unor abilităţi de relaţionare cu copii. Parteneriatul grădiniţă-familie 

construieşte relaţii strânse între cele două medii ale educaţiei, stabileşte un sistem de valori apropiat între 

acestea, care poate avea un efect benefic asupra copiilor. 

Parteneriatele ajută preșcolarii să aibă succes la şcoală şi mai târziu, în viaţă. Atunci când părinţii, 

preșcolarii şi ceilalţi membri ai comunităţii se consideră unii pe alţii parteneri în educaţie, se creează în 

jurul preșcolarilor o comunitate de suport care începe să funcţioneze. 

În concluzie, familia și școala sunt cele care influențează dezvoltarea individului și procesul educativ, 

de aceea este foarte importantă colaborarea tuturor celor care intervin în procesul de dezvoltare și formare 

al copilului. 
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ROLUL EXCURSIILOR ÎN DEZVOLTAREA PERSONALĂ  

A ELEVILOR CU CERINŢE EDUCATIVE SPECIALE  
  

 PROF. ITINERANT/ DE SPRIJIN HANDOCA GENOVEVA 
 CENTRUL ŞCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA BRASOV  

  
Dezvoltarea personală include activități și experiențe, care au scopul final de a îmbunătăți starea de 

conștientizare, de dezvoltare a talentelor și abilităților personale, de a îmbunătăți calitatea vieții și de a 
contribui la realizarea aspirațiilor și viselor personale. Prin activitățile de dezvoltare personală, elevii vor 
învăţa să fie conştienţi de propriile emoţii pe care să le exprime adecvat, să fie sensibili la nevoile celorlalţi, 
să depăşească eşecurile, să comunice eficient, să îşi dezvolte creativitatea şi imaginaţia, să relaţioneze optim 
cu părinţii, prietenii şi colegii, să-și dezvolte propria persoană, să descopere lucruri valoroase despre sine 
şi despre ceilalţi. Oricât ar fi de importantă educația curriculară realizată prin procesul de învățământ, ea 
nu epuizează sfera influențelor formative exercitate asupra copilului. 

Parteneriatele realizate cu părinţii elevilor au ca scop formarea acestora în spiritul ideii de parteneri 
egali în educaţie, convingerea lor în vederea investirii în dezvoltarea personală a copiilor lor şi a grupului 
în ansamblu, implicarea părinţilor în atragerea de resurse financiare sau materiale necesare unei bune 
desfăşurări a activităţilor extracurriculare şi extraşcolare. Familia trebuie să asigure condiţiile necesare 
dezvoltării normale a copilului pentru că şcoala şi familia constituie cei doi poli de rezistenţă ai educaţiei. 
Activităţile extraşcolare au ca scop dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activități cât 
mai variate și bogate în conținut, cultivarea interesului pentru activități socio-culturale, facilitarea integrării 
în mediul școlar, oferirea de suport pentru reușita școlară în ansamblul ei, fructificarea talentelor personale 
și corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Activitățile extracurriculare contribuie la gîndirea și 
completarea procesului de învățare, la dezvoltarea înclinațiilor și aptitudinilor elevilor, la organizarea 
rațională şi plăcută a timpului lor liber. Acestea se desfășoară într-un cadru informal, ce permite celor cu 
dificultăți de afirmare în mediul școlar, să reducă nivelul anxietății și să-și maximizeze potențialul 
intelectual. Activitățile complementare concretizate în excursii, drumeții și vizite ale unor obiective 
turistice, imprimă elevului un anumit comportament, o ținută adecvată situației şi declanșează anumite 
sentimente.  

Prin urmare, excursia reprezintă o formă de activitate extrașcolară, care face posibil contactul 
nemijlocit al elevilor cu lumea vie, oferindu-le prilejul de a efectua observații asupra obiectelor și 
fenomenelor, așa cum se prezintă ele în stare naturală. Prin aceste excursii, se consideră că pentru orice 
copil, o ieșire în natură este un prilej de bucurie și un mod de a-și consuma pozitiv energia, devenind 
totodată mai rezistent și mai receptiv la ceea ce se întâmplă în jurul său în raport cu propria persoană şi au 
ca scop formarea de capacități cognitive interdiciplinare prin îmbinarea noțiunilor dobândite la unele 
discipline cu specificul cadrului natural, cu regiunile străbătute, realizarea unui schimb de informații între 
ei cu privire la potențialul socio-economic al diferitelor regiuni ale țării, conștientizarea necesității protejării 
naturii și a mediului ambient, precum și dobândirea de informații cu privire la dezvoltarea și promovarea 
durabilă a turismului. Se doreşte ca aceaste excursii să vină în sprijinul socializării și al integrării copiilor 
cu CES în comunitate și să se elimine prejudecățile și convingerile discriminatorii din conștiința publică. 
Unele au avut ca scop fundamental orientarea școlară și profesională a elevilor prin dezvoltarea intereselor, 
aptitudinilor, aspirațiilor și trăsăturilor pozitive de personalitate, urmărind ca elevii să-și cunoască propriile 
interese și aspirații, să identifice anumite meserii, să identifice abilitățile personale și să coreleze abilitățile 
cu aspirațiile și cu cerințele meseriei preferate. 

In acest sens, pe lângă obiectivele turistice stabilite în funcţie de itinerariu, excursiile au avut ca scop 
orientarea şcolară şi profesională prin vizitarea unor fabrici din Transilvania şi Moldova.  

Excursia oferă cadrului didactic numeroase posibilități de a traduce în viață sarcinile procesului 
instructiv-educativ. Datorită faptului că poate fi mai apropiat de elev în excursie decât în școală, el reușește 
să-și cunoască elevii mai bine în toate manifestările lor și ca atare, să poată realiza mai fructuos sarcinile 
educației morale. Excursiile au multiple valențe de informare și educare a elevilor prin faptul că itinerariile 
atractive stârnesc interes, produc multă bucurie și facilitează acumularea de cunoștințe, chiar dacă au 
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solicitat efort suplimentar. Mediul de acțiune fiind deosebit, iar tehnicile de instruire altele, excursiile 
contribuie la dezvoltarea spiritului de observație, îmbunătățesc memoria vizuală și auditivă, formează 
gândirea operatorie a elevului cu calitățile ei de echilibrare, organizare și obiectivare. Acționând individual 
sau în cadrul grupului, elevilor li se dezvoltă spiritul practic, organizatoric, manualitatea, dând posibilitatea 
fiecăruia să se afirme conform naturii sale. Astfel, elevii primesc lecții practice în care învață cum să-și 
cheltuiască banii și ce trebuie făcut, astfel încât aceștia să le ajungă pentru toată perioada desfășurării 
excursiei. Totodată, ei învață să-și ordoneze lucrurile, să facă curățenie în camera în care au fost cazați, etc.. 
Altfel spus, ieșirile de acest gen îi ajută pe elevi să devină independenți și să aibă încredere în propriile 
forțe.  

Prin acest tip de activitate, profesorul are posibilități deosebite să-și cunoască elevii, să-i dirijeze, să 
le influențeze dezvoltarea, să realizeze mai ușor și mai frumos obiectivul principal al învățământului, acela 
de a pregăti elevul pentru viață. Excursiile și drumețiile au un caracter relaxant, contribuind în mod 
categoric la sudarea colectivelor de elevi. După trecerea anilor, copiii își vor aminti cu plăcere de 
întâmplările din timpul excursiilor. Acestea sunt deosebit de importante în dezvoltarea armonioasă a 
elevilor, reprezentând o excelentă îmbinare între programele culturale, educative și alte activități în aer 
liber. Astfel, elevii vizitează anumite obiective turistice, desfășoară activități de dezvoltare personală, se 
inițiază în tehnici de orientare, dansează, cântă, reușesc astfel să-și pună în valoare abilitățile și să-și cultive 
propriile talente. Ieșirile de acest gen îi fac pe elevi să se accepte unul pe celălalt, să se ajute între ei și, nu 
în ultimul rând, să se înțeleagă unii pe ceilalți.  

Excursia ajută la dezvoltarea intelectuală și fizică a elevului, la educarea lui cetățenească și patriotică, 
recomfortează elevul şi îi prilejuieşte însușirea unei experiențe sociale importante, dar și îmbogățirea 
orizontului cultural-științific. Implicarea părinţilor în reuşita şcolară a copilului, dar şi în activitatea 
educativă a şcolii, creşte stima de sine a acestora. Colaborarea dintre şcoală şi familie presupune o 
comunicare efectivă şi eficientă, o unitate de cerinţe şi de acţiune pentru interesul copilului. Cadrele 
didactice care organizează excursii, dar și elevii trebuie să fie permanent călăuziți de principiul ,,Să ne 
cunoaștem patria, trecutul ei istoric şi frumusețile ei, ca s-o îndrăgim tot mai mult!”.  
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE 

 ÎN PARTENERIAT CU PĂRINŢII 
 

PROF. ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR HARABAGIU GINA-IZABELA 
 
 Termenul parteneriat este „definit ca asocierea a doi sau mai mulţi parteneri, iar în literatura de 

specialitate, parteneriatul reprezintă modalitatea, formală sau informală, prin care două sau mai multe părţi 
decid să acţioneze împreună pentru atingerea unui scop comun.” 

Prin încheierea parteneriatelor cu părinţii, aceştia sunt încurajaţi să ia parte la planificarea şi derularea 
programelor educative pentru copii, ceea ce implică o responsabilizare şi o eficienţă sporită. Astfel, părinţii 
au posibilitatea să-şi cunoască mai bine copiii, modul lor de manifestare în viaţa de grup, pot înţelege mai 
bine rolul lor educativ. Printre obiectivele principale ale colaborării dintre instituţiile educative şi familie 
putem aminti: înlăturarea factorilor perturbatori în cadrul comunicării grădiniţă - şcoală –familie; creşterea 
gradului de implicare a părinţilor în toate activităţile şcolare şi extraşcolare; schimbarea mentalităţii 
neadecvate a unor părinţi faţă de grădiniţă / şcoală; cunoaşterea de către părinţi a posibilităţilor şi nevoilor 
psiho-fizice ale copiilor; învăţarea unor deprinderi şi tehnici de muncă intelectulală sub formă de activităţi 
comune elevi – părinţi – cadre didactice. Majoritatea părinţilor au nevoie de informaţii de bază referitoare 
la copiii lor. Ei vor să fie informaţi despre scopul de bază al programului educativ la care participă copiii 
lor şi doresc să fie implicaţi în luarea deciziilor. Părinţii vor să fie la curent cu progresele copilului. Pentru 
realizarea parteneriatului cu părinţii este esenţial ca: părinţii să fie priviţi ca participanţi activi, care pot 
aduce o contribuţie reală şi valoroasă la educarea copiilor lor; să se recunoască şi să se valorifice 
informaţiile date de părinţi referitor la copii; părinţii să ia parte la adoptarea deciziilor referitoare la copiii 
lor; responsabilitatea să fie împărţită între părinţi si educatoare; părinţii să facă parte din comitetele de 
părinţi; să ajute la continuarea programului educativ acasa; să urmarească în mod regulat progresul copiilor 
lor; să ia parte, să sprijine activităţile extraşcolare organizate împreuna cu educatoarea.  

După părerea mea, cultivarea unor relaţii de parteneriat efectiv între grădiniţă şi familie, în sprijinul 
educaţiei şi creşterii copilului constituie cheia succesului viitor în adaptarea şi integrarea şcolară. Relaţiile 
de colaborare dintre părinţi şi unitatea de învăţământ pe care o frecventează copilul lor constituie primul 
pas către o educaţie deschisă, flexibilă şi dinamică a personalităţii copilului. Procesul de colaborare cu 
părinţii asigură atingerea scopului educaţional, şi anume de a obţine dezvoltarea globală a copilului. Prin 
colaborarea părinţilor cu grădiniţa, aceştia pot completa, sprijini şi dezvolta personalitatea copilului. 

 O educaţie adevărată şi reală se fundamentează în familie şi se continuă în grădiniţă şi şcoală. Pe de 
altă parte, tot ceea ce copilul învaţă în grădiniţă pierde din importanţă şi eficienţă în condiţiile în care părinţii 
nu întăresc şi nu valorifică programul educativ desfăşurat în cadrul grădiniţei. Toate aceste motivaţii conduc 
la necesitatea realizării parteneriatelor reale dintre familie şi grădiniţă, în care spre beneficiul copiilor, 
implicarea familiei în viaţa grădiniţei să fie una concretă, activă şi de durată, aşa încât membrii acestora să 
devină parteneri reali în educaţia copiilor lor. 

 Educaţia extraşcolară permite de asemenea implicarea directă a preşcolarilor în activităţi. Teme 
precum: “Bun rămas, grădiniţă dragă! ”,“Crăciunul în inimile noastre”, “Martie - Mărţişor”, “1 
Decembrie”, “Şezătoare la muzeu” sunt foarte cunoscute și foarte îndrăgite de elevi și părinți, deoarece îi 
provoacă să se implice afectiv şi efectiv în realizarea sarcinilor, în căutarea şi sortarea materialelor necesare, 
în culegerea de informaţii şi curiozităţi referitoare la tema aleasă. 

 Am considerat că implicând părinții în activități școlare și extrașcolare, acestea vor fi mai atractive 
pentru preşcolari, iar părinții vor fi mai implicați și mai conștienți de actul didactic, de importanța grădiniţei 
în viața copilului, realizând, astfel progres în activitatea didactică. 

În urma derulării parteneriatului grădiniţă-familie am constatat un progres în ceea ce priveşte 
antrenarea preşcolarilor într-un număr cât mai mare de activităţi extraşcolare şi în domenii diverse, iar în 
alegerea strategiilor de abordare am avut în vedere compararea obiectivelor din taxonomiile cognitive, 
afective şi psihomotrice, cu tipurile de inteligenţă sau cu diverse metode şi tehnici, în funcție de nivelul 
grupei pe care o conduc. În asemenea situaţii, măiestria profesorului trebuie susţinută de diagnoza 
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psihologică, fiind necesară în acelaşi timp şi o colaborare directă, permanentă între profesor, părinte şi 
copil. 

Serbările şcolare reprezintă evenimente de o importanţă deosebită în activitatea elevilor şi în viaţa 
familiilor acestora-atât din punct de vedere afectiv, cât şi cognitiv, dând ocazia elevilor de a prezenta, într-
o manieră personală şi originală, tot ce au învăţat pe parcursul unui semestru sau an şcolar. Acest tip de 
activităţi extracurriculare au reprezentat întotdeauna un prilej de manifestare inedită a talentului nativ al 
copilului. Este o ocazie în care copilul îşi poate pune în valoare inteligenţa dominantă descoperită şi 
valorificată de cadrul didactic. De multe ori familia este surprinsă de potenţialul propriului copil. 

Cântecul, dansul, recitarea de poezii sau interpretarea unor piese de teatru reprezintă câteva dintre 
formele de manifestare prin care copilul îşi satisface nevoia de afirmare de joc, căpătând încredere în 
propriul potenţial artistic şi cognitiv. De aceea o sărbătoare şcolară reprezintă un mijloc eficient de educare, 
de influenţare formativă a copiilor, de sudare a colectivului, de asigurare a unor contexte educaţionale în 
care relaţionările se produc în condiţii inedite, de încurajare a talentului, de dezvoltare a aptitudinilor şi de 
stimulare a copiilor timizi sau mai puţin talentaţi. Este foarte indicat ca pe parcursul serbării să iniţiem 
momente interactive părinţi-copii :jocuri, scenete, recitare, dansuri populare, cântece pe care părinţii fie le 
cunosc, fie le învaţă împreună cu copiii. Toate acestea contribuie la sudarea relaţiilor dintre copii şi părinţi, 
atmosfera să fie mai caldă, de sărbătoare a tuturor vârstelor. 
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PROIECT TEMATIC 

CRACIUNUL - MINUNEA NASTERII LUI IISUS 
 

PROF. INV. PREȘC. HERCIU MARIA  
 ȘC. GIMN. ”AL. PIRU” MARGINENI, BACAU 

 
Argument 
 Într-o dimineaţă, Dominic şi Daria au adus la grădiniţă o cărticică frumos ilustrată cu imagini 

specifice Sărbătorilor de iarnă printre care şi Moş Crăciun cu sacu-n spate. 
 Andrei a întrebat când vine Moş Crăciun şi de unde vine el? 
 Atunci am stabilit împreună cu copiii să aflăm cât mai multe despre sărbătoarea Crăciunului în care 

ne vizitează şi Moş Crăciun venit tare de departe, tocmai din Laponia. 
Descrierea proiectului 
• Resurse umane: copiii, educatoarele, părinţii, profesoara de religie, preot. 
• Resurse materiale: felicitări de Crăciun, reviste şi pliante cu imagini de Crăciun, cărţi cu poezii şi 

povestiri despre Crăciun, ieslea, personajele şi animalele confecţionate din carton, beteală, globuri, 
ornamente de Crăciun, cartoane colorate,hârtie creponată,hârtie glasată, cariocă,creioane colorate, acuarele, 
prensule, planşete, plastelină, staniol, un brăduţ în ghiveci. 

• Resurse de timp: o săptămână. 
• Echipa de implementare: educatoarele grupei  
• Metode: observaţia, conversaţia,demonstraţia, explicaţia, exerciţiul, povestirea, lucrul în echipă, 

brainstorming-ul 
• Scopul: cunoaşterea unor obiceiuri creştineşti specifice Sărbătorii Crăciunului. Formarea virtuţilor 

creştine şi utilizarea comportamentului moral religios. 
 
Obiective operaţionale: 
• Să cunoască semnificaţia sărbătorii Crăciunului; 
• Să cunoască câteva aspecte legate de naşterea şi viaţa lui Iisus pe Pământ; 
• Să confecţioneze felicitări, ghirlande, ornamente de Crăciun; 
• Să ordoneze beteala de la cea mai scurtă la cea mai lungă; 
• Să decoreze prin desen bradul de Crăciun; 
• Să alcătuiască o scrisoare în imagini pentru Moş Crăciun folosind diferite tehnici: 

lipre,desen,răsucire; 
• Să execute mişcări impuse de ritmul melodiei. 
 
 Lista de probleme : 
 Ce ştiu copiii: 
• Crăciunul este sărbătoare naşterii lui Iisus Hristos. 
• Sărbătoarea Crăciunului este legată de sosirea lui Moş Crăciun 
• Moş Crăciun aduce în noaptea de Ajun, bradul şi daruri pentru copiii cuminţi. 
 
 Ce pot afla copiii: 
• Unde şi când s-a născut Iisus Hirstos. 
• Iisus Hristos este fiul lui Dumnezeu 
• Mama lui Isus este Maria. 
• De ce se bucură oamenii ne naşterea Domnului. 
• Cum sărbătoresc oamenii de pe tot Pământul seara de Ajun şi ziua de Crăciun. 
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 Elaborarea hărţii proiectului  
 

 
 
 Scrisorile de intenţie 
 Se vor întocmi scrisori de intenţie către părinţi, către părintele Cocianga Andrei – Biserica 

”Coborârea Duhului Sfânt”, Barați 
 Scrisoare de intenţie pentru părinţi 
 Dragi părinţi, 
 Vă anunţăm 
Că dorim şi noi s-aflăm 
Cine este Moş Crăciun? 
Cum arată? De unde vine? 
Cum de poate să aducă 
Şi brăduţi, dar şi patine 
La copiii cei cuminţi? 
Cine il trimite oare 
La atâţia copilaşi ? 
Suntem mici 
Dar vrem să ştim 
Cum putem să-i mulţumim? 
Copiii şi educatoarele 

Iarna - 
Anotimpul 

Naşterii 
Domnului 

 

Drumul Mariei 
şi al lui Iosif 
spre Betleem 

Obiceiuri 
şi tradiţii 

de Crăciun 
 

Găzduirea 
şi naşterea 
în staulul 
de vite 

Steaua 

Împodobirea 
bradului 

 

 
Colindele 

 

Sosirea lui 
Moş 

Crăciun 
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Crearea centrului tematic 
 În urma înmânării scrisorilor de intenţie şi a discuţiilor cu părinţii, toţi cei solicitaţii au răspuns cu 

interes cererii noastre. 
 Astfel am adunat la centrul tematic, următoarele materiale: 
- felicitare de Crăciun 
- cărţi, reviste, pliante cu imagini de Crăciun şi de iarnă 
- cărţi cu poezii şi povestiri de Crăciun 
- ieslea lui Iisus confecţionată din carton 
- un brăduţ în ghiveci 
- ornamente de Crăciun. 
INVENTARUL DE ACTIVITĂŢI 
Luni  
Activitatea de dimineaţă 
Bibliotecă: Lecturăm imagini cu sărbătoarea Crăciunului 
Ştiinţă:De ce bradul este mereu verde? 
Activităţi frontale 
1.Cunoaşterea mediului înconjurător: Observarea: Ieselea în care s-a născut Iisus 
2.Educaţie plastică:pictură decorativă :Bradul împodobit 
Activitatea complementară 
Vizită la Biserica din sat 
Marţi 
Activitatea didactică de dimineaţă: 
Construcţii: Ieslea lui Iisus 
Artă: Confecţii: Podoabe animate şi ghrilande 
Educarea limbajului: 
Memorizare: Se apropie Crăciunul 
Activitatea complementară: 
Povestirea educatoarei: Legenda lui Moş Crăciun 
Miercuri 
Acriviteatea didactică de dimineaţă: 
Joc senzorial: Ce formă are globul? 
Joc de masă: Puzzle Bradul 
Activităţi frontale: 
Activitate matematică: Ordonează beteala de la cea mai scurtă la cea mai lungă 
Activitate complementară: 
Vizionare CD: Din obiceiurile românilor 
Joi 
Activitatea didactică de dimineaţă: 
Joc de rol: De-a colindatul 
Joc de masă: Alege şi grupează globuleţele după culoare 
Activităţi frontale: 
Activitate pentru societate: Scrisoare în imagini pentru Moş Crăciun-lucrare colectivă 
Educaţie muzicală:Adudiţie: Colinde de Crăciun 
 Repetarea colindei: Moş Crăciun şi O brad frumos 
Activităţi complementare: 
Împodobim sala de grupă 
Vineri 
Activitatea didactică de dimineaţă: 
Joc de rol: În aşteptarea lui Moş Crăciun 
Artă: confecţie: Felicitare de Crăciun 
Activităţi frontale: 
Educaţie fizică: Dans ritmic- reprtare: Dansul fulgilor de nea 
Activităţi complementare 
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Expoziţie de lucrări 
Prezentarea scenetei în versuri „Legenda lui Moş Crăciun” de Lucia Damşa 
 
Scrisoare de mulţumire pentru părinţi : 
 
Stimaţi părinţi, 
Sunteţi poftiţi 
În clasa noastră să veniţi 
Şi să priviţi cât am muncit 
O săptămână am robotit 
Pe Moşul să îl aşteptăm 
Aşa cum se cuvine. 
 
Ghirlande, globuri,îngeraşi 
Am atârnat prin clasă 
Şi un brăduţ împodobit 
Am aşezat pe masă. 
Nu v-am uitat, nu, nici pe voi 
Părinţii noştri dragi. 
Cadouri şi surprize multe 
Le veţi găsi sub brad. 
 
Adăugarea de detalii şi atribuirea de funcţionalităţi: 
• La sugestia copiilor lucrările realizate în timpul derulării proiectului au decorat sala de grupă. 
• La prezentarea scenetei în versuri au participat părinţii, bunicii şi copiii de la grupa mică. 
Evaluarea proiectului 
• Expoziţia cu lucrări ale copiilor. 
• Printr-un spectacol: prezentarea scenetei „Legenda lui Moş Crăciun” de L.Damşa . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliografie:  
• Programa activităţilor intstructiv-educative din grădiniţa de copii,Ministerul Educaţiei 

Naţionale,Bucureşti 2005 
• Prima mea biblie cu ilustraţii, Kenneth N. Taylor, International Bible Society Europe 
• Biblia povestită copiilor, Ed. Lumina lumii 
• Culegere de texte şi cântece de Crăciun”Hristos se naşte,măriţi-l!” de Elena Capotescu,Simona 

Dabu,Floarea Paştina,Emilia Radu, Ed.Marineasa Timişoara 2000 
• Mărgăritare pentru Denis, Lucia Cojocariu-Damşa, Ed.Marineasa Timişoara 2004  
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SARBATORI DE IARNA 
TRADITII SI OBICEIURI  

DE CRACIUN SI ANUL NOU IN BACAU 
 

 PROF. HIRJABA FLORIA 
 
Sărbătorile de iarnă, îndeosebi cele de Crăciun sunt adevărate sărbători de suflet. Amintirile copilăriei 

ce ne revin în minte şi suflet, zăpezile bogate şi prevestitoare de rod îmbelşugat, colindele şi clinchetele de 
clopoţei, mirosul proaspăt de brad, dar şi de cozonaci, nerăbdarea aşteptării darurilor sub pomul de iarnă, 
toate creează în sânul familiei o atmosferă de basm, linişte sufletească şi iubire. Decembrie vine cu 
sărbătoarea, atât de aşteptată de copii, a Sfântului Nicolae.  

Câţi dintre noi nu au aşteptat cu înfrigurare dimineaţa de 6 decembrie pentru a se uita dacă Moşu' a 
lăsat ceva în ghetele pregătite de cu seară? Acest obicei al darurilor aduse de Moş Nicolae, s-a împământenit 
mai mult la oraş. Este posibil să fie un împrumut din ţările catolice, unde Moş Crăciun este cel care pune 
daruri în ghete sau ciorapi anume pregătiţi. 

 Copiilor li se poate întâmpla ca Moş Nicolae să aducă şi câte o vărguţă (pentru cei obraznici). Rolul 
de ocrotitor al familiei cu care a fost investit de religia ortodoxă Sfântul Nicolae îi dă dreptul să intervină 
în acest fel în educaţia copiilor. De la Sfântul Nicolae şi până la Sfântul Ion, românii se simt în sărbători. 
Cel mai aşteptat este însă, Crăciunul, considerat ca sărbătoare a naşterii Domnului. Oamenii au cultivat-o 
de-a lungul timpului, creând tradiţii şi obiceiuri adaptate culturii lor specifice.  

 Crăciunul mai este numit şi sărbătoarea familiei fiind ocazia când toţi se reunesc, părinţi, copii, nepoţi 
făcându-şi daruri, se bucură de clipele petrecute împreună în jurul mesei, cu credinţa că prin cinstirea cum 
se cuvine a sărbătorilor vor avea un an mai bogat. La sate, îndeosebi sunt păstrate mult mai bine datinile 
acestei perioade a anului.  

Una dintre cele mai răspândite datini la noi este colindatul, un ritual compus din texte ceremoniale, 
dansuri şi gesturi. Astfel în ajunul Crăciunului, cete de colindători, costumate tradiţional, urează pe la casele 
gospodarilor pentru sănătate, fericire şi prosperitate, împlinirea dorinţelor în noul an. 

 Colindatul  
 Colindatul deschide de obicei ciclul celor 12 zile ale sărbătorilor de Anul Nou. La colindat participă 

tot satul tradiţional, deşi efectiv colindă doar copiii şi flăcăii, constituiţi în cete, ceata fiind alcătuită după o 
orânduială bine stabilită, având o ierarhie proprie, un conducător şi un loc de întâlnire. Ea este structura 
care stăpâneşte, în timpul sărbătorilor Anului Nou, viaţa satului. Amploarea colindatului este determinată 
de "Festum incipium" al Anului Nou, caracter care a imprimat obiceiurilor legate de noul an nuanţe de 
ceremonie deschisă, primitoare de înnoiri. Tot ce se petrece în această perioadă trebuie să aibă un caracter 
augural, colindele caracterizându-se prin crearea unei atmosfere pline de optimism în care se formulează 
dorinţe şi năzuinţe ale oamenilor, acesta atingând chiar limitele fabulosului. Gazdele oferă colindătorilor 
(în forma tradiţională a obiceiului) colăcei numiţi “colindeţi”, fiind semn de belşug şi roade bogate. Pe 
lângă colindele religioase există şi un vechi colind laic: Capra. 

„Mersul cu capra” 
Acest obicei ţine, de regulă, de la Crăciun până la Anul Nou. Măştile care evocă la Viflaim personaje 

biblice sunt înlocuite aici de masca unui singur animal, al cărui nume variază de la o regiune la alta. 
 Capra se alcătuieşte dintr-un lemn scurt, cioplit în formă de cap de capră, care se înveleşte cu hârtie 

roşie. Peste această hârtie se pune o altă hârtie neagră, mărunt tăiată şi încreţită în forma părului. În loc de 
aceasta se poate lipi şi o piele subţire cu păr pe ea.  

 În dreptul ochilor se fac în lemn două scobituri unde se pun două boabe de fasole mari, cu pete negre, 
peste care se lipeşte hârtia neagră cu încreţituri sau pielea cu păr. Are două corniţe, frumos împodobite cu 
hârtie colorată, pe care se află înşirate mărgele . În dosul coarnelor se află o oglindă care răsfrânge foarte 
mândru lumina de pe la casele unde intră capra noaptea.  

 În partea de jos a capului, se pune falca de jos, care se mişcă în jurul unui cui care nu se vede. Această 
falcă este îmbracată la fel ca şi capul. Sub ceafă este o gaură în care se pune un băţ lung de un cot, de care 
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se ţine capra. De partea de dinaintea fălcii de jos se află atârnat un clopoţel, iar de partea de dinapoi se află 
legată o sârmă. Dacă această sârmă se lasă slobodă, partea de dinaintea fălcii de jos atârnă şi astfel gura 
caprei se deschide.  

Dacă s-ar trage scurt de sârmă, gura caprei s-ar închide printr-o clampăneală seacă, de lemn. Fireşte 
clopoţelul sună. Atât băţul, cât şi sârma sunt acoperite cu un ţol cu motive populare, care acoperă astfel pe 
cel ce va ţine capra de băţ, va clămpăni-o şi va juca-o, are legate pe dinauntru nişte cercuri de sârmă sau de 
lemn.  

 Masca este însoţită de o ceată zgomotoasă, cu nelipsiţii lăutari ce acompaniază dansul caprei. Capra 
saltă şi se smuceşte, se roteşte şi se apleacă, clămpănind ritmic din fălcile de lemn.  

 Un spectacol autentic trezeşte în asistenţă fiori de spaimă. Mult atenuat în forma sa citadină actuală, 
spectacolul se remarcă mai ales prin originalitatea costumului şi a coregrafiei.  

 Cercetătorii presupun că dansul caprei, precum şi alte manifestări ale măştilor (căiuţii-feciori 
travestiti în crai, ţurca-mască de taur), întâlnite în satele româneşti la vremea Crăciunului provin din 
ceremoniile sacre arhaice închinate morţii şi renaşterii divinităţii.  
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IMPORTANTA IMPLICARII PARINTILOR  

IN ACTIVITATILE EDUCATIVE 
 

PROF. HOMEI LUCIA 
LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL BISTRITA 

 
Una dintre cele mai importante condiţii ale creşterii eficienţei activităţii educative desfăşurate cu 

elevii o constituie asigurarea unei depline unităţi de acţiune a tuturor factorilor educativi: şcoală, familie, 
comunitate. Dacă este adevărat că şcoala este factorul de care depinde în mod covârşitor devenirea 
personalităţii umane, tot atât de adevărat este că educaţia coerentă nu poate face abstracţie de rosturile 
familiei în această comuniune. 

 Şcoala şi familia sunt două instituţii care au nevoie una de alta. Şcoala şi familia trebuie să găsească 
făgaşul colaborării autentice bazată pe încredere şi respect reciproc, pe iubirea faţă de copil, să facă loc unei 
relaţii deschise, permeabile, favorizante schimbului şi comunicării de idei.Părinţilor le revine rolul esenţial 
în creşterea copiilor, asigurându-le acestora nu numai existenţa materială, cât şi un climat familial, afectiv 
şi moral. 

 Sunt situaţii în care familia consideră că este suficient să se ocupe doar de satisfacerea nevoilor 
primare (hrană, îmbrăcăminte, locuinţă, cheltuieli zilnice etc.), ignorând importanţa unei comunicări 
afective, nestimulând dezvoltarea sentimentului de apartenenţă. Acasă trebuie să creeze un mediu de 
încredere, echilibrat, în care copilul să se manifeste neîngrădit iar în relaţia cu şcoala pot colabora cu alţi 
membrii ai comunităţii şcolare pentru a crea un climat care sprijină învăţarea, atât în şcoală cât şi în afara 
ei. Este necesar ca părinţii să îşi schimbe optica pe care o au asupra întâlnirilor din mediul şcolar, aceastea 
putând deveni un sprijin real în îmbunătăţirea relaţiei dintre părinte şi copil, părinte şi cadru didactic. 
Cercetările arată că „în programele în care părinţii sunt implicaţi elevii au performanţe mai mari la şcoală 
decât aceleaşi programe, dar în care părinţii nu sunt implicaţi”. Gradul de implicare al părinţilor în viaţa 
şcolară a copiilor lor influenţează şi rezultatele acestora, în sens pozitiv: cu cât părinţii colaborează mai 
bine cu şcoala, cu atât notele copiilor sunt mai mari. Educaţia nu este un proces de care este responsabilă 
în mod exclusiv şcoala, dar nici părinţii; este un proces al cărui succes depinde de colaborarea dintre cele 
două părţi implicate. Reacţia scolii, ca instituţie de educaţie, formare si orientare, la mobilitatea socială și 
economică, trebuie să fie de adaptare a conţinutului, structurii și funcţiilor sale, de creare de premise 
favorabile pentru elevi care să le permită integrarea socială rapidă, flexibilitatea, iniţiativa și rezolvarea de 
probleme, diminuarea imprevizibilului. Şcoala trebuie să facă tot ce-i stă în putinţă pentru valorizarea 
maximă a fiecărui individ prin mai raţionala stimulare intelectuală a elevilor, a aptitudinilor, a atitudinilor 
și a trăsăturilor lor de personalitate. Avem în vedere că şcolile de toate gradele sunt organizaţii responsabile 
pentru educaţia formala a copiilor și adolescenţilor. Şcolile care duc la bun sfârşit mult mai eficient această 
responsabilitate se consideră pe ele însele și elevii lor ca parte a sistemului social ce include familiile și 
comunităţile. Când şcolile, familiile și comunităţile lucrează împreuna ca parteneri, beneficiari sunt elevii. 
Colaborarea dintre şcoală şi familie presupune nu numai o informare reciprocă cu privire la tot ceea ce ţine 
de orientarea copilului ci şi pregătirea părinţilor pentru toate problemele ce le comportă această acţiune. În 
ceea ce priveşte relaţia şcoala-familie se impun deschideri oferite părinţilor privind aspectele şcolare, 
psihopedagogice, pe lângă aspectele medicale, juridice etc. O bună colaborare între familie și scoală se 
poare realiza prin parteneriate. Motivul principal pentru crearea unor astfel de parteneriate este dorinţa de 
a ajuta elevii să aibă succes la şcoală și, mai târziu, în viață. Atunci când părinţii, elevii și ceilalţi membri 
ai comunității se consideră unii pe alţii parteneri în educaţie, se creează în jurul elevilor o comunitate de 
suport care începe să funcţioneze. Parteneriatele trebuie văzute ca o componentă esenţială în organizarea 
școlii şi a clasei de elevi. Ele nu mai sunt de mult considerate doar o simplă activitate cu caracter opţional 
sau o problemă de natura relaţiilor publice. Parteneriatele dintre școli, familii și comunitate pot ajuta 
profesorii în munca lor; perfecţiona abilităţile şcolare ale elevilor; îmbunătăţi programele de studiu și 
climatul şcolar; îmbunătăţi abilităţile educaţionale ale părinţilor; dezvoltă abilităţile de lideri ale părinţilor; 
conecta familiile cu membrii şcolii și ai comunităţii; stimula serviciul comunității în folosul şcolilor; oferi 
servicii şi suport familiilor şi crea un mediu mai sigur în şcoli. 
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RELAŢIA PĂRINTE – COPIL - EDUCATOARE, FACTOR IMPORTANT ÎN 

DEZVOLTAREA ARMONIOASĂ A COPILULUI 
 

PROFESOR IN INVAȚAMANTUL PREȘCOLAR: HORVAT IZABELLA  
(GPP NR. 1 REMETEA) 

 
Implicarea familiei în cadrul programului desfăşurat în grădiniţă este esenţială pentru îmbogăţirea 

mediului stimulativ, fixarea şi lărgirea cunoştinţelor asimilate în sala de grupă. Implicarea familiei în 
program va întări sprijinirea ţelurilor educaţionale. Implicarea părinţilor în activitatea preşcolară este în 
beneficiul copiilor, al familiei şi al calităţii actului educaţional. 

Dezvoltarea personalităţii copilului este un proces complex, care se desfăşoară în timp şi presupune 
acţiunea simultană a eredităţii, a educaţiei şi a mediului. 

 Influenţa părinţilor asupra formării copilului ca viitor om cu respect faţă de cei ce-l educă se simte 
încă din perioada grădiniţei. Nu de puţine ori se întâlnesc copii care nu respectă cerinţele educatoarei sau 
care fac aprecieri necuviincioase la adresa ei. De cele mai multe ori, aceşti copii vin din familii care au 
obiceiul de a ponegri autorităţile locale, şefii de la locul de muncă sau chiar educatoarea sau învăţătoarea 
copiilor mai mari. Copilul este obişnuit deci, cu lipsa de respect. Aceşti copii, de multe ori, refuză să vină 
la grădiniţă. Discutarea cadrului didactic în directe făcute de către părinţi sădesc în sufletele copiilor 
neîncrederea, frica. 

 Atunci, când unii copii povestesc acasă, de exemplu, că educatoarea nu-i apreciază lucrarea ca fiind 
cea mai bună, părinţii fac afirmaţia celor protejaţi. Dacă copilul nu spune primul poezia la serbare, părintele 
nu caută cauza, ci acuză educatoarea că ar fi lipsită de tact pedagogic. Desigur că, în felul acesta, copilul 
îşi pierde încrederea în educatoare şi devine nepoliticos, nemaisupunîndu-se cerinţelor acesteia şi 
reacţionând greşit.  

 Copilul nu se educă numai prin îndemnurile părinţilor, ci şi prin exemplele personale pe care părinţii 
le oferă acestuia. Există multe cazuri când părinţii intră în grădiniţă fără să salute personalul care lucrează 
în incinta acesteia. Prin firea lucrurilor, copilul trebuie să găsească în imediata sa apropiere, realitatea 
corectă a persoanei de care sunt ataşaţi, realitate care să-i inspire conduita. Desigur că, aceste exemple de 
conduită se corectează pe parcurs, se îmbogăţesc, ajungând chiar să se modifice. În acest proces, intervin 
grădiniţa, şcoala, societatea care contribuie la modelarea personalităţii copiilor. Prima etapă în acest proces 
de organizare şi formare a membrului societăţii este reprezentată, însă, de identificarea cu personalitatea 
tatălui sau a mamei.  

 Lipsit de un model, de un exemplu cu care să se identifice în propriul său cămin, copilul va găsi astfel 
de modele în afara acestuia, într-o persoană valoroasă pentru el, cum ar fi, de exemplu: educatoarea, 
învăţătoarea. 

 Din nefericire însă, adeseori, copilul care este lipsit de autoritatea părintească pozitivă şi eficientă îşi 
va afla prieteni printre indivizii străzii. În acest caz, efectele negative pot fi prezise cu corectitudine. 

 Copiii provin din familii care se deosebesc între ele prin condiţiile de trai, prin gradul de cultură al 
părinţilor, fapt care îşi imprimă pecetea asupra caracterului şi conduitei copilului. 

 Se mai produc încă abateri de la regulile morale şi civice în unele familii. Cel mai frecvent se 
înregistrează astfel de cazuri acolo unde părinţii consumă alcool. Unii copii observă aceste fapte şi le 
sesizează părinţilor, în felul lor, dar, sincer. 

 Tensiunile şi confictele dintre părinţi şi copii, pot avea o intensitate diferită şi o durată variabilă, 
distingându-se forme simple, cum ar fi: cearta, neînţelegerea, contrazicerea, refuzul asumării unei obligaţii 
conjugale sau forme complexe, precum: agresivitatea fizică, violenţa, alungarea unui partener de la 
domiciliu. În condiţiile în care părinţii vor avantaja un copil în favoarea altuia, nerepectând raportul dintre 
merit şi recompense, pot apărea situaţii de rivalitate, gelozie fraternă. Copilul dezavantajat va utiliza 
mecanisme de apărare, cum ar fi: încordarea, izolarea sau prefăcătoria, minciuna. 

 Părinţii trebuie să acorde copilului atenţie totală pentru ca acesta să vadă că suntem interesaţi să îl 
ascultăm. Retragerea cu el într-un loc liniştit şi evitarea prezenţei altor persoane la discuţie îi pot arăta 
copilului că părinţii sunt cu adevărat interesaţi de problema lui. Copilul trebuie să fie sigur că “problema” 
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se va rezolva “între ei”. Indiferenţa este la fel de dăunătoare. Copilul se simte respins şi neglijat dacă, atunci 
când îşi împărtăşeşte gândurile părinţilor, aceştia continuă să privească la televizor sau să îşi vadă în 
continuare de treabă. Încetarea oricărei activităţi este necesară pentru a-şi demonstra disponibilitatea. 

 În cazul copiilor mici este importantă şi atitudinea pe care părinţii o au. Ei nu trebuie să se simtă 
dominaţi nici măcar fizic, din această cauză fiind bine ca părinţii să coboare la nivelul lor atunci când le 
vorbesc sau îi ascultă. 

 Din cele observate în timpul activităţii mele în incinta acestei grădiniţe am dedus că de educarea şi 
îngrijirea copiilor prea puţin se ocupă ambii părinţi, rezultatele fiind pe măsura participării lor la educaţie. 

 Este important pentru copii să vadă că părinţii vin la serbările lui sau cu ocazia altor activităţi 
desfăşurate în incinta grădiniţei sau în afara acesteia. În cadrul grădiniţei noastre am desfăşurat serbări în 
jurul bradului de Crăciun împodobit în curtea grădiniţei, am organizat un foc de tabără şi un spectacol de 
circ cu ocazia sărbătoririi Zilei Copilului,etc. Copiii ai căror părinţi au fost alături de ei cu ocazia acestor 
evenimente au fost foarte fericiţi, dar au existat şi copii ai căror părinţi nu au putut fi alături de ei din diferite 
motive. Aceşti copii au fost foarte supăraţi, suferind chiar din cauza absenţei părinţilor lor. 

 Şedinţele cu părinţii sunt prilejuri pentru a-i informa pe aceştia referitor la modul cum se comportă 
copilul lor în relaţia cu ceilalţi copii, cum se descurcă acesta în cadrul activităţilor educative, etc. Tot la 
aceste şedinţe, educatoarea este informată de părinţi despre problemele pe care aceştia le parcurg şi de cele 
mai multe ori le oferă soluţii. 

 Aşadar, dialogul dintre educatoare şi părinţi este foarte necesar, de exemplu: educatoarea constată că 
sunt copii care vin la grădiniţă obosiţi. În acest caz, li se adresează părinţilor, fie atrăgându-le atenţia să 
solicite mai puţin copilul în activităţi gospodăreşti, fie să petreacă mai puţin timp privind programul TV.  

 Grădiniţa, prin metodele şi procedeele pedagogice, are datoria de a interveni direct în cazurile de 
îndrumare greşită a copilului în familie. Toate îndrumările şi intervenţiile trebuie să aibă în vedere viitorul 
om ce ar putea altera atmosfera în propriul său cămin şi, chiar, la locul de muncă în care acesta va ajunge. 

 Familia, ca prim grup cu care ia contact copilul, rămâne reperul permanent şi fundamental în condiţia 
indivizilor, în manifestarea unor atitudini civice, moral-comportamentale. 
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Polirom, Iaşi; 
• Dumitrana, M., (2002), Copilul, familia şi grădiniţa, Editura Compania, Bucureşti; 
• Truta Elena, Mardar, Sorina, (2007), Relaţia profesor-elevi: blocaje şi deblocaje, Editura Aramis, 

Bucureşti. 

765



 
 IMPORTANȚA ACTIVITAȚILOR EDUCATIVE 

 IN PARTENERIAT CU PARINȚII 
 

PROF. HURDUC GINA 
GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 64, GALAȚI 

 
 „La ora actuală deciziile, acţiunile şi rezultatele educaţiei nu mai pot fi realizate decât împreună cu 

toate mediile responsabile: familie, şcoală şi comunitate, pentru aceasta fiind nevoie de un nou concept care 
să întărească această relaţie: parteneriat educaţional”(Nicolae Irinela, Secrieru Ana, 2008, pg.11). 

 „Parteneriatul” presupune colaborarea a doi parteneri, uniţi de un scop comun. În cazul 
parteneriatului educaţional, partenerii sunt grădiniţa şi familia, iar scopul comun este preşcolarul, care 
începe un traseu educaţional. Responsabilitatea dezvoltării copilului revine atât familiei, cât şi grădiniţei, 
iar colaborarea strânsă dintre aceştia încurajează dezvoltarea potenţialului preşcolarului. Deşi este categoric 
stabilit că parteneriatul grădiniţă-familie este important pentru formarea preşcolarului, acesta nu este 
întotdeauna uşor de realizat. Datorită acceleraţiei din lumea actuală, complexitatea relaţiilor a crescut, 
complicând uneori colaborarea dintre factorii educativi.  

 Ceea ce diferenţiază relaţia de parteneriat dintre grădiniţă şi familie faţă de restul tipurilor de relaţii 
existente este faptul că ea nu este neapărat o alegere, ci mai mult o necesitate dată de interesul comun, 
formarea preşcolarului. De asemenea, dificultatea mai constă şi în diferenţele ce apar la nivelul credinţelor, 
normelor şi valorilor, date de numărul mare de persoane implicate în parteneriat. Constatând importanţa 
formării unei punţi între familie şi grădiniţă, cei doi factori îţi asumă rolurile în vederea dezvoltării unui 
parteneriat.  

Printre tipurile de funcţionare ale parteneriatului grădiniţă-familie, se regăsesc: împărţirea resurselor 
de orice tip, în vederea atingerii obiectivului-ţintă, activităţi şi proiecte comune, alocarea de resurse din 
partea familiei către grădiniţă şi invers, voluntariat şi implicare în diverse acţiuni. Ideea extrasă este că 
ambii factori educativi participă total în parteneriat, păstrându-şi elemente de identitate. 

 Activităţile incluse în parteneriat au loc în funcţie de anumite condiţii, precum: tema parteneriatului, 
resursele materiale, resursele temporale, resursele umane şi grupul ţintă. Activităţile vor ţine cont de 
particularităţile de vârstă ale copiilor, de interesele şi dorinţele acestora, dar şi de disponibilitatea grădiniţei 
şi familiei. Ele trebuie să aducă ceva nou, să contribuie la formarea preşcolarului, fără să perturbe activităţile 
ce au deja loc în mediile educative. Activităţile sunt cuprinse în parteneriat, într-un calendar, care indică 
perioada, obiectivele generale, conţinutul şi mijloacele de realizare. Perioada este de obicei o lună pentru 
câte o activitate. Obiectivele generale sunt extrase din obiectivul principal, antrenarea părinţilor în 
cunoaşterea activităţii din grădiniţă şi a cunoaşterii propriilor copii pentru a putea aplica cele mai corecte 
şi potrivite strategii de educare, atât în familie, cât şi în instituţia preşcolară. Conţinutul cuprinde numele 
temei din luna respectivă şi modalitatea de realizare a acesteia: informare, lucru practic între părinţi şi copii, 
desfăşurarea unor activităţi în grădiniţă şi în afara acesteia (extraşcolare şi extracurriculare), la care 
participă şi părinţii. Mijloacele de realizare a conţinuturilor detaliate sunt diverse: şedinţe, lectorate, 
dezbateri, chestionare, consultaţii individuale, lecţii demonstrative, activităţi realizate împreună cu părinţii 
(serbări, zile onomastice şi de naştere a copiilor, sărbători naţionale), expoziţii cu lucrările copiilor, 
concursuri. 

Avantajele parteneriatului educaţional sunt numeroase. Vorbim despre modelarea unor copii; 
educatoarea şi părinţii contribuie în egală măsură la dezvoltarea următoarei generaţii. Nevoile educative ale 
copilului sunt satisfăcute atunci când sunt întâlnite toate formele educaţiei: educaţia formală, organizată 
sistematic de educatoare, educaţia informală organizată în cadrul familiei şi educaţia nonformală, 
cuprinzând restul activităţilor care nu au loc nici în grădiniţă, nici în familie. Consider că parteneriatul 
îndeplineşte această condiţie, atrăgând după sine dezvoltarea fizică şi psihică a copilului. 

În încheiere, prezint o activitate specifică sărbătorilor de iarnă, care, în contextul actual, se poate 
realiza online. „Ramă pentru fotografia de familie de la Crăciun” 

 Aceasta este o activitate practică, la care este nevoie de prezenţa unui părinte. Având ca obiectiv 
cultivarea sentimentelor de dragoste şi respect între copii şi părinţi, aceștia au confecţionat rame pentru 
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fotografiile de la Crăciun . Materialele diverse au fost puse la dispoziţie pentru fiecare preşcolar, care era 
ajutat de părinte. Aceştia au avut la dispoziţie: rame, hârtie colorată, foarfec, lipici, obiecte decorative mici-
fulgi, brazi, vată pentru imitarea zăpezii, lipici cu sclipici. Am rugat părinţii să ajute doar acolo unde 
preşcolarul nu s-ar putea descurca singur (tăiat, decupat), pentru ca preşcolarul să îşi exprime sentimentele 
şi emoţiile prin acea lucrare practică, iar în momentul evaluării să pot evalua munca preşcolarilor, urmărind 
dezvoltarea simţului estetic şi a deprinderilor şi abilităţilor practice.  

Ca toate activitățile desfășurate în parteneriat, această activitate descrisă mai sus a avut un feedback 
pozitiv, demonstrând importanța activităților educative desfășurate în parteneriat cu părinții. 
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IMPORTANȚA IMPLICĂRII PǍRINŢILOR  

ÎN ACTIVITǍŢILE DIN GRǍDINIŢǍ 
 

IACOB DIANA SIDONIA 
 PROF. ÎNV. PREȘCOLAR 

GRĂDINIȚA P.N. NR. 6 LUGOJ 
 
 Familia este pentru copil primul grup în care exersează comportamentele sociale şi se descoperă pe 

sine, este instituţia cea mai stabilă, responsabilă de păstrarea şi dezvoltarea tradiţiilor culturale.  
 Vârsta preşcolară este, fără îndoială, temelia educativă a întregii vieţi. Datorită vârstei mici, educaţia 

preşcolară capătă caracter specific. Această perioadă, ca îngrijire şi educaţie, formează temelia întregii vieţi 
de mai târziu.  

 Asigurarea unui parteneriat real între aceştia, implicarea tuturor în realizarea unei unităţi de cerinţe 
va duce implicit la o educaţie corectă a copiilor, la evitarea erorilor în educaţie şi la soluţionarea 
problemelor care apar.  

 Debutul in gradiniţă este temator, apare sentimentul abandonului alături de persoanele pe care le 
cunoaşte mai mult sau mai puţin. In acest moment este începutul parteneriatului dintre grădiniţă şi familie. 
Pentru ca perioada de acomodare să fie uşoară şi scurtă părinţii sau alţi membrii ai familiei sunt incurajaţi 
să stea împreună cu cu ei la grădiniţă, pâna copilul se adaptează.  

 Parteneriatul grădiniţei cu familia implică informarea teoretică a părinţilor în problemele de 
psihopedagogie preşcolară.  

 Educatoarea poate avea discuţii personale sau colective cu aceştia, dezbătând diverse teme: “Cum ne 
jucăm cu copiii noştri”,“Cum putem contribui la dezvoltarea limbajului copiilor”, “Care sunt problemele 
copilului singur la părinţi”. Se pot ţine lectorate cu părinţii şi şedinţe pe diferite teme în cadrul cărora sunt 
invitaţi specialişti (medici, logopezi, psihologi).  

 Grădiniţa trebuie să organizeze cu familia un parteneriat educational. Mijloacele aflate la îndemana 
educatoarelor pentru ai determina pe părinţi să fie parteneri activi în educaţia copiilor sunt:  

- şedinţele cu părinţii;  
- acţiuni comune părinţi şi copii;  
- vizite la domiciliul copiilor;  
- discuţiile zilnice cu părinţii sau atunci când evenimentele le solicită.  
 O altă modalitate de a implica părinţii în activităţile grădiniţei se realizează prin întâlniri programate, 

la care pot participa şi rudele care doresc să se implice în educarea copilului. Aceste întâlniri se pot realiza 
sub forma unui program: filme, prezentări, jocuri de rol. În urma discuţiilor pe o anumită tema părinţii pot 
învaţa unii de la alţii cum să găsească soluţii la problemele reale cu care se pot confruna în familie la un 
moment dat. Pentru educatoare este o modalitate de a afla multe lucruri despre ei şi copii lor, despre modul 
lor de viaţa acasă.  

 Temele alese în cadrul lectoratelor pot fi stabilite de educatoare, în urma celor constatate sau pot fi 
alese la propunerile părinţilor.  

 Este necesară incurajarea participării „taţilor” la astfel de activităţi, deoarece sunt familii unde acesta 
este considerată „treaba femeilor”. Se poate proiecta o întâlnire numai „pentru tati” şi o alta numai „pentru 
mame”. În timpul acestor activităţi se pot prezenta activităţi desfăşurate la grădiniţă pentru ca părinţii să le 
continuie acasă. Părinţii pot fi învăţaţi să se joace jocuri diferite cu copii lor, dar şi cum să le citească o 
poveste.  

 La sfârşitul activităţii părinţii pot completa diverse chestionare. Întâlnirile se pot concretiza în fişe 
de observaţie pe care educatoarea le poate completa, pentru fiecare copil.  

 Participarea părinţilor la unele activităţi ale grădiniţei( şezători, vizite, excursi, activităţi comune, 
lecţii deschise, expoziţii ale copiilor) şi chiar implicarea acestora în organizarea, desfăşurarea lor le vor 
permite o mai bună cunoaştere a particularităţilor propriilor copii, a dificultăţilor pe care aceştia le 
întâmpină în activităţi.  
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 Impicarea părinţilor în activitaţile şcolare ale copiilor pot merge şi pâna la implicarea lor în 
activităţile extraşcolare de organizare a unor serbări cu teme folclorice, dar şi prezentarea unor obiceiuri 
specifice anumitor zone geografice din România.  

 Un părinte se poate considera împlinit atuci când împreună cu grădiniţa ori şcoala reuşesc să educe 
copilul astfel încât el să aprecieze munca, să fie util în societate.  

 Dialogul dintre familie şi educatoare este benefic, fie că se desfășoară cu fiecare familie separat, fie 
că se desfăsoară în cadrul şedinţelor cu părinţii, el contribuie la desfăsurarea în bune condiţii a procesului 
instructiv-educativ pentru că:  

- modul de viaţă al familiei este modul în viaţă al copilului;  
- familia este modelul pe care copilul îl imită;  
- comunicarea intrafamilială sprijină dezvoltarea psihofizică a copilului şi formarea personalitaţii;  
- şedinţele cu părinţii si dialogul individual educatoare-părinte contribuie la formarea viitorului adult. 
 Parteneriatul grădiniţă- familie, acţiunile comune desfăşurate, continuarea muncii educatoarei de 

către părinţi, implicarea acestora în acţiunile organizate în grădiniţă, transformarea unor deprinderi în 
obişnuinţe, de această colaborare, beneficiar este copilul care treptat prin modul de comportare va scoate 
în evidenţă rezultatele acestui parteneriat.  

 Activitatea cu părinţii, ca parteneri, pentru a asigura dezvoltarea copilului în programul educativ din 
grădiniţă, poate deveni un start bun pentru a crea părinţilor respectul de sine, încredere în competenţele lor, 
făcându-i mai buni. Parteneriatul grădiniţă-familie se referă la construirea unor relaţii pozitive între familie 
şi grădiniţă, la o unificare a sistemului de valori care poate avea un efect benefic asupra copiilor atunci când 
aceştia văd educatoarea sfătuindu-se cu părinţii.  
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CRACIUNUL –SARBATOARE A BUCURIEI ȘI FAMILIEI IN 

PARTENERIAT CU GRADINIȚA 
 

PROF. IAMBOR ANDREA 
GRADINIȚA CU PROGRAM NR 1 TINCA  

STRUCTURA G.P.N. NR. 5 BELFIR 
 
 Crăciunul înseamnă pentru creștinii din toată lumea timp petrecut cu familia, petreceri, cadouri, 

bucurie, însă există unele obiceiuri care variază în funcție de țara și de istoria fiecărui popor. În Ungaria de 
exemplu noaptea de Ajun înainte de a merge la biserică pentru slujba de la miezul nopții familiile se adună 
în jurul bradului de Crăciun cântă colinde și deschid cadourile. Scena nașterii lui Iisus are o mare importanță 
în celebrarea Crăciunului și este prezentată în Ajunul de Crăciun de grupuri de copii, dar și de adulți. O altă 
tradiție și obicei de Crăciun copii merg din casă –n casă să colinde cântece de Crăciun. 

 Părinţii sunt primii educatori ai copilului. Educaţia în familie are ca scop formarea unui om cu o 
dezvoltare multilateral şi armonioasă. Sănătatea, dezvoltarea şi educaţia copilului trebuie să fie în centrul 
preocupărilor familiei. Dezvoltarea echilibrată a copilului depinde de implicarea ambilor părinți în toate 
aspectele ce țin de viața copilului. Tot din mediul familial copilul absoarbe ca un burete conduitele şi 
obiceiurile celor din jur. Individul va repeta şi va imita persoanele semnificative din viaţa sa, va avea 
aceleaşi păreri, idei, concepţii. Calitatea educaţiei primate în familie depinde îndeosebi de nivelul de 
educaţie al părinţilor şi al familiei ce vine în contact cu copilul, în special sub aspect moral şi 
comportamental.  

 Grădinița este un important mediu de socializare,este cadrul în care copiii interacționează între ei,dar 
și cu adulții,le oferă un mediu primitor,dar și un mediu propice învățării.Aceasta perioadă este foarte 
importantă în viața unui copil. Cu cât un copil învață mai repede să socializeze și să respecte regulile unei 
conviețuiri armonioasă într-un grup social, cu atât va fi mai ușor în lume, și pentru el și pentru ceilalți, 
atunci când va fi un adult. Grădinița este ideală pentru realizarea unor schimbări la nivel de interacțiune de 
grup.De asemenea, grădinița sprijină copilul în interacțiunea cu mediul,favorizează descoperirea de către 
fiecare copil a propiei identități și îi formează o imagine de sine pozitivă.Colaborarea dintre grădiniță și 
familie presupune o comunicare efectivă și eficientă,o unitate de cerințe și o unitate de acțiuni când este 
vorba de interesul copilului.Rolul educatoarei este acela de a discuta cu părinții copiilor,de a stimula 
comunicarea permanentă cu aceștia,de a informa membrii familiei cu privire la nevoile copiilor,de a-i 
orienta spre cunoașterea activităților din grădiniță și sprijinul în desfășurarea cât mai eficientă a acestora.La 
copiii mici,respectiv cei de vârstă preșcolară este foarte important ca familia și personalul grădiniței să 
comunice liber și deschis despre copii și activitățile lor.Grădinița și căminul părintesc sunt strâns legate 
între ele și cu cât comunicarea dintre ele este apropiată,eficientă,cu atât mai mult sprijin pot primi copiii, 
aceasta devenind parte integrată a activităților de zi cu zi.  

 Dacă familia va fi implicate de la început în programul educative, ea va percepe corect importanţa 
colaborarii cu grădiniţa şi beneficiile acestei colaborări, iar implicarea sa în activitatea grădiniţei va fi 
constientă, interesantă şi reciproc avantajoasă. Modalitățile de colaborare sunt: activități cu părinții din 
cadrul Sărbătorilor de Crăciun unde copiii împreună cu părinții și educatoare vor confecționa globuri din 
hârtie, podoabe din ipsus pentru brad de Crăciun, serbări de Crăciun sceneta Nașterea lui Iisus, activități 
extracurriculare, consiliere. Există și alte numeroase căi de implicare a familiilor în programul de educaţie 
al copiilor. Unele familii pot veni la întâlniri, altele pot trimite materiale confecţionate acasă, altele ar putea 
participa la activităţile din grădiniţă, iar altele să facă parte din comitetul de părinţi. Părintele se simte 
implicat în viaţa copilului său şi vede continuitatea relaţiei dintre „acasă" şi „la grădiniţă". Parteneriatul 
grădiniţă – familie își propune schimbarea mentalităţii părinţilor, a atitudinilor și comportamentelor 
acestora. Dragostea, familia, grădinița sunt esenţe indispensabile în viaţa fiecărui copil. 

Parteneriatul dintre grădiniță și familie va duce la o educație solida a copilului iar prezenta familiei 
în cadrul grădiniței va fi liantul între copil și mediul necunoscut inițial. De asemenea, parteneriatul 
presupune construirea unei relații pozitive între familie și grădiniță, o unificare de valori cu efect benefic 
asupra copiilor. 
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 Cultivarea unei relații de parteneriat între grădiniță și părinți în susținerea educației și creșterii 
copilului costituie succesul garantat în adaptarea și integrarea școlară și reprezintă un prim pas către o 
educație transparentă a personalității copilului, viitorului adult al societății noastre și nu în ultimul rând 
spiritul Crăciunului care are mereu un farmec aparte, care reușește să ne aducă mai aproape unii de alții 
.Sentimentele sincere pe care le simțim în pragul Crăciunului pe care le putem trăi împreună cu părințiii și 
copiii. 
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OBICEIURI ȘI TRADIȚII SPECIFICE SFINTELOR SĂRBĂTORI ALE 
CRĂCIUNULUI, ÎN „ȚINUTUL CELOR ȘAPTE FECIORI AI VRÂNCIOAIEI” 

 
PROF. ICHIM MIA- MIRELA 

 
 Sărbătorile de iarnă, creștine, la români, debutează odată cu începutul Postului Crăciunului, de pe 15 

noiembrie până în Ajunul Crăciunului, pe 24 decembrie. Această perioadă este foarte bogată în obiceiuri și 
tradiții moștenite din străbuni, de sute de ani, din generație în generație, dar care diferă de la o zonă la alta. 
Toate acestea se respectă cu strășnicie, în ținutul Vrancei, pentru a ține departe de casă, bolile, necazurile, 
sărăcia, care pot face mult rău oamenilor. 

 
 În Ajunul Crăciunului, gospodinele din comuna Nereju și alte localități învecinate din județul 

Vrancea, pregătesc turte în foițe subțiri (fig.2) sunt coapte pe plită și sunt numite „Scutecele 
Domnului”(fig.1și 6). Aceste turte sunt date de pomană în Ajunul Crăciunului .Ele sunt tradiţionale în 
Moldova, iar în Vrancea există mai multe moduri de preparare. Ori cu nucă, ori cu julfă(o cremă rezultată 
din fierberea unor semințe, care se macină și se amestecă cu zahăr),(fig.3) și se adaugă lângă turte şi colivă( 
grâul fiind de fapt elementul primordial, care simbolizează viața). Acestea se împart la vecini, rude sau la 
finii de botez şi de cununie. (fig.4și 5). 

 
Sunt preparate din:  
 făină albă cernută prin sită nouă, care nu a fost folosită niciodată,  
 apă rece de izvor luată în ulcică de lut, la primul cântec al cocoșului,  
 maia din aluat dospit, numită și ,,drojdia bunicii”,  
 nuci mari, oacheșe cu miez bogat,  
 un praf de sare mare, grunjoasă  
 o ,,juma de litră de sirop”, făcut din apă, miere gălbuie și aromată de salcâm( dosită bine, să nu o 

găsească copilașii năstrușnici ) 
 și nu în ultimul rând, multă rugăciune ce se rostește din inimă, în gând. 
 
Aluatul nu se privește cu mirare „ca să nu se deoache” și nimic din ce rămâne nu trebuie irosit sau 

lăsat la întâmplare, pentru că fiecare fărâmă are proprietăți magice.  
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Începând cu ziua de 24 decembrie, adică în Ajunul Craciunului și până în miez de noapte, ulițele 

satului răsună de glasul micilor colindători. Ei merg din casă în casă și strigă la ferestrele luminate vestind 
Nașterea pruncului Iisus Hristos. Colindatul este un ceremonial complex, organizat de o ceată anume 
constituită, care transmite prin texte cântate sau strigate, numite colinde, uneori cu măști, altă recuzită, 
dansuri, acte şi gesturi rituale, formule magice, vestea morţii şi renaşterii divinităţii adorate, urări de 
sănătate, rod bogat, împlinirea dorinţelor în noul an. Ceata de feciori reprezintă anturajul în cadrul căruia 
Divinitatea, adesea substituită de o mască (capră, ţurcă, cerb, brezaie etc.), se naşte, trăiește şi moare pentru 
a marca sfârşitul şi începutul anului sau sezonului. 

Unele cete, în special cele de feciori, sunt active atât la sărbătorile de Crăciun şi Anul Nou, cât şi la 
sărbătorile şi obiceiuri de peste an. Cetele de feciori bine organizate sunt ierarhizate, cu drepturi şi obligaţii 
ale membrilor: acestea au un vătaf, ajutor de vătaf, casier etc. Adesea, cetele de colindători, însoţite sau nu 
de o mască, care joacă rolul zeului supus morţii şi renaşterii simbolice, poartă un steag, capul împodobit al 
divinităţii sacrificate, o recuzită rituală, se arată în volumul „Sărbători şi obiceiuri româneşti” de Ion 
Ghinoiu (Editura Elion, 2002). Textele colindelor pot fi cântate de membrii cetei, aclamate, strigate. 
Colindatul se încheie cu primirea darului, uneori cu un joc la care participă şi membrii familiei gazdă. 

Colindele din Ajunul Crăciunului sunt binecunoscute. Cete de colindători merg la casele oamenilor 
cântând „Bună dimineaţa la Moş Ajun!”. Dacă gazda le deschide, copiii primesc nuci, covrigi, colaci, mere 
sau bani. În zonele rurale, colindul copiilor păstrează încă frumuseţea de altădată, cetele de colindători 
mergând pe uliţe şi cântând „Noi umblăm să colindăm”. 

 În localitățile de munte din Vrancea, se păstrează tradiţia ca tinerii și copiii care colindă, să fie 
îmbrăcaţi în costume populare. Pe lângă copiii și tinerii care colindă, regăsim și adulți, femei și bărbați, 
cărora, nu le este rușine să colinde și transmit colinde vechi, strămoșești, de mult uitate de generațiile tinere. 

Colindele sunt religioase şi laice. Cele religioase sunt: 
 colindele Domnului („În drum spre Viflaim”, „Naşterea Domnului, Vestirea Păstorilor”, 

„Închinarea Păstorilor”, „Pornirea Magilor după stea”, „Închinarea Magilor”)  
 şi colindele Sfinţilor („Colindul Crăciunului”, „Sf. Vasile”, „Sf. Nicolae”, „Sf. Ion”).  
În general, capitolul teologiei creştine, cu puternice influenţe de factură populară, este preferinţa celor 

mici, mai ales în cântecele de stea, precum „Steaua sus răsare”, „În oraşul Viflaim”, sau „Trei crai de la 
Răsărit”, se arată în volumul „Cartea de Crăciun” de Sorin Lavric (Editura Humanitas, 1997). 

Colindele laice sunt adaptate de colindători la situaţia celor în faţa cărora cântă, adresându-se unor 
membri ai familiei sau ai comunităţii: colind de copil mic, de fată mare, de flăcău, colindul omului bogat 
şi milostiv, colind de preot, de cioban, de vânător, de pescar, de marinar, colind de viteaz, de familie, de 
însurăţel, etc. 

Unul dintre obiceiurile cele mai cunoscute ale copiilor colindători este „Umblatul cu Steaua”. Acest 
obicei evocă momentul în care, la naşterea lui Iisus, pe cer s-a ivit steaua care i-a călăuzit pe magi. Cele 
mai cunoscute cântece de stea sunt: „Steaua sus răsare”, „Trei păstori se întâlniră”, „O, ce veste 
minunată”, „În oraşul Viflaim”. Spre deosebire de colinde, transmise de la o generaţie la alta prin viu grai, 
cântecele de stea au fost culese în cartea lui Anton Pann, care a apărut în numeroase ediţii. 

Un alt obicei cunoscut în Vrancea, este „Vicleimul”. Este o formă de teatru popular care semnifică 
naşterea lui Iisus. Acesta este inspirat din literatura bisericească, „Vicleimul” păstrează detalii din 
colindatul cu măşti.  
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Măștile din Țara Vrancei (fig.7,8,9) sunt unice prin felul lor, prin originalitate și prin ceea ce vor să 

transmită. Măștile confecționate la Nereju reprezintă personaje din mitologia populară și sunt purtate cu 
ocazia unor evenimente speciale din viața colectivității (nuntă, înmormantare, precum și în ritualuri ale 
fertilității ori înainte de vânătoare). 

 
Comuna Nereju este renumită pentru confecţionarea măştilor. Şerban Terţiu este unul dintre locuitorii 

care îşi ocupă timpul cu această îndeletnicire. Face măşti din lemn şi din piele de oaie care sunt purtate la 
diferite ocazii. „Cele din lemn sunt mai greu de făcut, abia fac una pe zi, dar din piele fac câte două”, a 
afirmat meșterul. A făcut sute de măşti la viaţa lui, dar spune că niciodată nu a confecţionat două măşti care 
să semene între ele. Locuitorii din zona Vrancei poartă măştile la ocazii fixe: de Crăciun, de Anul Nou, la 
nunţi sau la înmormântări. 

 
Confecționate din diverse materiale naturale: piele, blană, pânză, coarne și decorate cu ciucuri, 

mărgele, clopoței; măștile alungă spiritele și dă curaj celui ce le poartă. Jocul măștilor este cunoscut încă 
din epoca precreștină, fiind de folos in ritualuri păgâne.  
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Apoi în perioada creștină, măștile au fost folosite de localnici, pentru a speria hoardele de cotropitori, 
care râvneau bogățiile lor: munți, păduri, pășuni etc. Astazi, în satele românești, localnicii își pun măști în 
perioada sărbătorilor de iarnă, în timpul colindului, de Paparudă, pentru a alunga ploaia sau la vreun alt 
eveniment ce aduce veselie sau tristete.  

Măștile traditionale românești alungă spiritele. Printre cele mai cunoscute măști sunt „Capra” și 
„Ursul”(fig.10). Măștile pot lua diferite forme de animale, personaje mitice, reale și sunt folosite în funcție 
de calendarul popular. În Țara Vrancei se confecționează măști din lemn, pentru „Chipăruș”, obicei 
precreștin, practicat in comuna Nereju în serile de priveghi. Un obicei unic în lume și păstrat cu sfințenie. 

O altă formă de teatru popular practic în Țara Vrancei este legenda „Irozii”,(fig.11) în care 
personajele centrale sunt împăratul Irod, pruncul Iisus și magii.  

 
„Umblatul cu capra” (fig.12) este un obicei ce ţine, de regulă, de la Crăciun până la Anul Nou. 

Numele acestui obicei variază de la o regiune la alta – sau „Țurcă” în Moldova . Capra este însoţită de o 
ceată zgomotoasă, cu lăutari, care acompaniază dansul caprei, care sare, se roteşte şi se apleacă, în acelaşi 
timp clămpănind ritmic din fălcile de lemn. Spectacolul se remarcă mai ales prin originalitatea costumului 
şi a coregrafiei. Cercetătorii presupun că dansul caprei provine din ceremoniile sacre arhaice închinate 
renaşterii divinităţii. 

 
Primul colind, care se cântă la fiecare casă, în Ajunul Crăciunului, este colindul de uşă sau de fereastră 

.Prin acest colind se invocă trezirea rituală a gazdelor, pentru a-i întâmpina pe colindătorii ce le aduc vestea 
naşterii lui Hristos şi pentru a se pregăti să celebreze marea sărbătoare a Naşterii Domnului: ”Sculaţi, 
sculaţi, boieri mari/ Florile dalbe/ Sculaţi, voi, români plugari/ Că vă vin colindători/ Noaptea pe la 
cântători/ Şi v-aduc un Dumnezeu/ Să vă mântuie de rău/ Un Dumnezeu nou născut”. Refrenul ”Florile 
dalbe”, des întâlnit în liricul colindelor, are astăzi numai o valoare simbolică. Se presupune, însă, că la 
origine el era o formulă magică, rostită concomitent cu atingerea persoanei colindate cu o ramură înflorită 
de măr. Citarea ramurii de măr în colinde, la fel ca şi folosirea ei rituală, avea rostul de a transmite omului 
calităţi atribuite plantei – energie şi vigoare, şi este întrucâtva înrudit cu obiceiul sorcovitului de Anul Nou. 

După ce colindătorii termină de cântat la fereastră, gazda îi invită în casă. Primul colind pe care îl 
rostesc aici este colindul de masă, cântat în faţa mesei de Crăciun încărcată cu colaci, nuci, mere şi alte 
produse tradiţionale. Sensul acestui colind este de a trece belşugul, sugerat prin bogăţia şi varietatea 
produselor alimentare aşezate pe masă, dintr-un an în altul. Urmează colindul ”Cel mare”, adresat gazdei. 
Ceata colindă apoi, pe rând, pe toţi membrii familiei. Primul dar oferit colindătorilor este colacul, semn al 
belşugului. 
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 De la Crăciun și până la Bobotează, copiii umblă cu „Steaua”(fig.13). Acest obicei vrea să ne 
amintească de ,,Steaua” care a vestit nașterea pruncului sfânt și care i-a călăuzit pe cei trei magi. Plugușorul 
este una din cele mai frumoase și mai vechi datini romanești.  

 
 
La noi, obiceiul este ca flăcăii și copiii, în ajunul Anului Nou, să meargă cu „Plugușorul” . 
Așadar, Vrancea nu înseamnă doar vin de calitate și cutremure. Înseamnă și MAGIE!!!! 
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GRADINITA – SCOALA – FAMILIA – PARTENERI IN EDUCAȚIE 

 
ICHIM MIHAELA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAIL SADOVEANU" FĂLTICENI 
 
 Motto : 
„Este împotriva naturii să tratăm copilul în mod fragmentar. Cu fiecare perioadă el constituie un 

ansamblu indisolubil şi original. În succesiunea perioadelor copilul rămâne una şi aceeaşi fiinţă în curs 
de metamorfozare.” Henri Waller 

 
Cât de plăcut este pentru noi dascălii să întâlnim dimineaţa în drum spre serviciu pâlcuri de elevi 

îndreptându-se grăbiţi spre şcoală, cu ochii cârpiţi încă de somn, dar veseli şi gureşi, umplând uliţele de 
larmă şi voie-bună ? 

Printre ei, se întâmplă, însă, să remarcăm uneori câte un „omuleţ” păşind agale, cu capul plecat, trist 
şi îngândurat. Prin contrast, observăm un altul încordat şi excesiv de grăbit, parcă într-o luptă îndârjită cu 
timpul care nu-i ajunge niciodată,al treilea are faţa trasă şi nefiresc de crispată pentru un copil. Toţi aceşti 
copii prezintă o notă comună: ei nu iau în seamă pe cei din jur, fiind singuri cu „problemele” care le-au 
creat aceste stări. Spre deosebire de toţi ceilalţi, ei merg „încruntaţi” la şcoală. 

De-a lungul scurtei mele perioade de dascăl am avut şansa de a face investigaţii în rândul elevilor 
mei, proveniţi din diferite familii. Din discuţiile purtate cu aceştia, prin răspunsurile sincere pe care mi le-
au dat, am ajuns la concluzia că este o nevoie reală de înlăturare a unor carenţe care mai persistă în actul 
educaţiei, atât în familie, cât şi în şcoală. 

Fără îndoială familia, acest prim mediu de viaţă al copilului, exercită o influenţă considerabilă asupra 
dezvoltării lui. Un obiectiv important în vederea integrării copilului în activitatea de tip şcolar o constituie 
permanenta legătură a grădiniţei cu familia, aceasta din urmă constituind de fapt primul model al copilului. 
Educaţia în familie ocupă locul cel mai important „ puiul de om” care trebuie să găsească aici condiţii de 
dezvoltare fizică, perceptivă, intelectuală şi socială.  

Familia este instituţia primordială unde copilul dobândeşte cea dintâi şcoală a vieţii. De cele mai 
multe ori însă părinţii privesc copilul ca pe o „problemă”. Este oare copilul, o „problemă” pentru părinţi? 
Cum îşi pune amprenta relaţia părinte - copil asupra adaptării lui la şcolaritate. 

A creşte un copil nu este oare o faptă cu atât mai măreaţă, mai plină de satisfacţii decât plantarea unui 
pom? 

Toţi acei care şi-au asumat răspunderea pentru dezvoltarea unei fiinţe plăpânde, care să le 
împodobească mai târziu casa şi să le ducă viaţa lor mai departe, ar trebui să mediteze asupra acestui fapt. 
Majoritatea oamenilor discută în cadrul familiei diferite probleme cum ar fi construirea unei case, mobilarea 
ei, însă copilul nu constituie o preocupare continuă pentru găsirea celei mai bune soluţii în educarea lui. De 
fapt copiii trebuie să fie pentru părinţi o problemă în sensul multiplelor sale realizări pe care o căutăm 
înainte de a se naşte. 

Sarcina părintelui nu se reduce la asigurarea bunurilor materiale necesare creşterii copilului, ci se 
completează cu orientarea primilor săi paşi în procesul de cunoaştere a lumii în îmbogăţirea câmpului său 
perceptual şi în folosirea unor metode adecvate privind formarea şi însuşirea unui sistem de valori.  

Chiar părinţii în calitatea lor de educatori, au fost surprinşi în cursul vremurilor la solicitări din ce în 
ce mai mari şi progresul societăţii a contribuit la dezvoltarea unor modele educaţionale de tip familial. 
Raportul copil – familie s-a schimbat de-a lungul timpului ajungându-se la o invazie de informaţii transmise 
prin intermediul imaginilor. Părintele este cel care trebuie să ofere o susţinere permanentă şi necondiţionată 
a copilului.  

Rolul cel mai important în adaptarea copilului la şcolaritate îl are însă grădiniţa. Vârsta preşcolară 
este, fără îndoială, temelia educativă a întregii vieţi. Datorită vârstei mici, educaţia preşcolară capătă un 
caracter specific. Această perioadă, de îngrijire şi de educaţie, are la bază principalii factori educativi: 
ereditate, mediu (familial, din învăţământul preşcolar, şi cel din şcoală), educaţie. 
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Asigurarea unui parteneriat real între: familie, grădiniţă şi şcoală, implicarea tuturor în realizarea unei 
unităţi de cerinţe va duce implicit la o educaţie corectă a copiilor, la evitarea erorilor în educaţie şi la 
soluţionarea problemelor inerente care apar. 

Grădiniţei, ca primă verigă a sistemului de învăţământ trebuie să i se acorde o mai mare atenţie. 
Învăţământul preşcolar a dobândit un conţinut intructiv-educativ cu activităţi care se desfăşoară după o 
programă minuţioasă şi care urmăreşte realizarea unor obiective precise privind pregătirea copilului 
preşcolar pentru integrarea rapidă şi uşoară în activitatea de învăţare, desfăşurată la nivelul grădiniţei mai 
ales prin joc. 

Învăţarea şcolară, oricât de liberă ar fi, are totuşi rigorile ei, efort mai susţinut, discipline mai 
riguroase, un program şcolar bine definit, etc.  

Problema debutului şcolar reprezintă o preocupare atât pentru dascăli, cât şi pentru părinţi. Pentru o 
adaptare cât mai eficientă, copilul trebuie să fie pregătit atât sub aspect socio-afectiv, cât şi sub aspect 
cognitiv. 

Debutul şcolar e influenţat pozitiv sau negativ în funcţie de reprezentarea pe care copilul o are despre 
viitoarea sa activitate şcolară, reprezentare formată copiilor prin aportul părinţilor, educatorilor şi al 
învăţătorilor. 

Parteneriatele dintre școală și familii pot ajuta profesorii în munca lor, perfecționa abilitățile școlare 
ale elevilor, îmbunătăți programele de studiu și climatul școlar, îmbunătăți abilitățile educaționale ale 
părinților, dezvolta abilitățile de lideri ale părinților, conecta familiile cu membrii școlii. 

După John Dewey, „educația este un proces al vieții, și nu o pregătire pentru viață. Cred că școala 
trebuie să reprezinte viața actuală, viață tot atât de reală și de vitală pentru copil ca aceea pe care el o duce 
în familia lui, cu vecinii săi, pe locurile lui de joacă”. 

Fiecare copil este unic în felul lui, este o minune irepetabilă și ar fi păcat ca prin acțiunea noastră să 
uniformizăm aceste individualități. Personalitatea micului școlar este în formare, deoarece este rezultatul 
unei evoluții lungi, care are loc în primul rând în condițiile interacțiunii cu mediul social. Învățătorul este 
și va rămâne „izvorul viu” al unei vieți deloc ușoare, cu multe „cărări întortocheate”, pe care are misiunea 
de a-i conduce pe copii spre „ținta reușitei”. 

A fi conştient de această misiune şi a te dărui total şi dezinteresat pentru înfăptuirea ei, înseamnă a fi 
un adevărat pedagog şi mai ales un adevărat om, care a descoperit în munca lui un adevăr simplu dar 
esenţial. 

Buna colaborare între grădiniţă, familie şi şcoală va avea efecte pozitive şi durabile în timp asigurând 
performanţe educative notabile.  

 
„A-ți învăța copiii să facă binele înseamnă a le lăsa moștenirea cea mai prețioasă” (Mantegazza). 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOT EDUCATIVE 

 ÎN PARTENERIAT CU PĂRINȚII 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR IFTIMUȚ SIMONA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ DORNA ARINI 

 
 Școala reprezintă una din instituțiile cheie (esențiale) ale societății ale cărei rezultate influențează 

atât evoluția beneficiarilor ei direcți, cât și a celor indirecți.  
 În ansamblul schimbărilor pe care le traversează societatea românească, iese în evidență, tot mai clar, 

rolul primordial al școlii în refacerea identității sociale și valorizarea potențialului uman.  
 Scopul 780rocess780i al educației este de a înlesni o anumită modificare de comportament prin 

identificarea factorilor implicați în domeniul 780rocess780i780l și susținerea parteneriatelor cu toți factorii 
sociali interesați de dezvoltarea educației.  

 Educarea copilului începe în mediul familial, unde părinții sunt primii dascăli ai acestuia, 
comportamentul parental fiind 780rocess780 din propria experiență de viață a acestora.  

 În 780rocess780i780 în care școala oferă servicii educaționale, transmite cunoștințe, dezvoltă 
abilități și formează competențe, norme, valori acceptate social, familia este principalul factor al 
parteneriatului cu școala. Pe de o parte este un factor de educație informală, pe de altă parte aceasta are 
obligații și drepturi care decurg din statutul de elevi ai copiilor ei în sistemul formal de educație.  

 Părinții sunt puși în dificultate privind educația copiilor datorită scăderii calității vieții, cât și a 
instabilității sociale. Astăzi, copiii au nevoie de părinți care să le respecte ritmul de viață, să 
780rocess780i780 la jocurile lor și să-și 780roces toate rolurile. Numai prin dialog cu profesorii, părinții 
pot să adopte o atitudine corespunzătoare pentru reușita școlară a copilului, aceștia fiind informați și formați 
în 780rocess privește școlaritatea. Pe unii dintre ei, acest moment îi găsește nepregătiți, 780rocess poate să 
conducă la o dezvoltare intelectuală și emoțională greșită. Participarea părinților la luarea deciziilor și 
rezolvarea problemelor care apar, poate încuraja deciziile și descoperirile copiilor.  

 În formarea personalității copilului este foarte important ca ei să-și dezvolte un ansamblu de calități 
pentru a avea 780rocess pe parcursul școlarității, dar și al vieții. Astfel, comunicarea, cooperarea, siguranța, 
dorința de a cunoaște ceva 780rocess de a realiza 780rocess îți propui, controlul asupra faptelor personale, 
dar și raportarea la cei din jur, dobândite în școală, 780roces de părinții și educatorii lor. 

 Cele mai frecvente forme de organizare a relației școală – familie vizează ședințele cu părinții, 
lectoratul cu părinții, discuții individuale între cadrele didactice și părinți, lecția, implicarea părinților în 
manifestări culturale și activități recreative, cum ar fi vizita, excursia, serbările școlare, acțiuni de 
voluntariat, asociațiile de părinți. 

 Se pot desfășura lecții cu participarea părinților, fie o zi pe săptămână sau pe lună sub egida ”Ziua 
porților deschise pentru părinți”, astfel, familia, ca o 780rocess780i a școlii, va putea urmări copilul în 
780rocess780i780 780rocess780i780l. Va cunoaște atitudinea sa față de activitatea de învățare, față de 
profesori sau elevi. Atunci, el se simte în siguranță și înțelege că familia este mereu alături de el. 

 În afara școlii, într-o vizită sau excursie, există oportunitatea pentru părinți de a observa cum 
socializează copilul cu ceilalți colegi, de a cunoaște grupul din care face parte, de a relaționa cu alți părinți 
din grup și de a găsi lucruri 780rocess. Este o posibilitate și pentru 780rocess780i de a-l cunoaște mai bine 
pe părinte și invers, discutând 780rocess780 într-un cadru informal.  

 Serbările școlare oferă prilejul de manifestarea talentului nativ al copilului, uneori familia fiind 
surprinsă de potențialul propriului copil.  

 Atât ședințele cu părinții, lectoratul, masa 780rocess sau discuțiile individuale oferă ocazii de găsire 
a soluțiilor corespunzătoare la problemele apărute în relația cu copilul. Părinții își pot împărtăși experiența 
unii altora, dar, în special, să afle noutăți legate de procesul de învățare.  

 Un parteneriat între școală și familie este o relație 780roces, care implică ambele părți, este succesul, 
este zbaterea și rezultatul din care beneficiarul e copilul. Este foarte important ca părinții să înțeleagă că 
sunt parteneri egali cu profesorii, pentru același scop, educația copilului.  
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 Orice parteneriat presupune la început elaborarea unor obiective și un scop. Dacă scopul vizează 
importanța menținerii unității de cerințe în educația copilului, obiectivele au în vedere implicarea și 
participarea părinților, atât la activitățile din clasă, cât și la cele extracurriculare. Aceștia trebuie convinși 
să investească în dezvoltarea copilului, să-I creeze un mediu 781rocess781i adecvat și să fie conștienți de 
propria lor formare, pentru a-și educa 781rocess copii.  

 Dacă școala îl inițiază pe copil să se alinieze 781rocess semeni și să se obișnuiască cu anumite 
cerințe, educația primită în familie constituie prima școală a copilului. Astfel școala și familia pot fi 
considerați doi poli de rezistență ai educației, care au ca finalitate formarea tinerilor.  

 Integrarea copilului în viața școlară și în viața 781roces poate fi asigurată dacă cele două medii 
educaționale, școala și familia, se completează și se susțin reciproc.  

 Educatorul trebuie să fie un bun manager, să dețină calități de mediator care să-I 781roces stabilirea 
unor interacțiuni bazate pe adevăr, cinste și încredere. Pentru evitarea conflictelor ce pot apărea datorită 
diferențelor de pregătire, resurse, valori, nevoi și atitudini diferite sunt indicate cunoașterea reciprocă, 
comunicarea periodică cu 781roces formale și informale, acceptarea reciprocă, evaluarea relațiilor 
781rocess, atmosferă destinsă în întâlnirile cu părinții. 

 Dacă este adevărat că școala este factorul de care depinde devenirea personalității umane, tot atât de 
adevărat este că o educație consistentă nu poate ignora rosturile familiei în această comuniune. Atunci când 
profesorii, elevii și părinții se 781rocess781 parteneri în educație, elevii dispun de un 781rocess care 
funcționează perfect. Aceste parteneriate ajută cadrele didactice în munca lor, consolidează climatul școlar, 
îmbunătățesc abilitățile educaționale ale părinților, asigurând un 781rocess781i sigur în școli.  

 Activitățile desfășurate în parteneriat înlătură barierele de comunicare dintre participanți, îndeamnă 
la autocunoaștere, la autodepășire. 

 Implicând părinții și responsabilizându-I în acțiunea comună de educare a propriilor copii, de 
supraveghere și control al acestora, de participare la activitățile educative 781rocess, asigurăm succesul 
școlar al copilului și dezvoltăm un 781rocess de educație mai bună pentru el. 
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IMPORTANȚA ACTIVITAȚILOR EDUCATIVE REALIZATE IN 

PARTENERIAT CU PARINȚII 

 

DE PROF. IGNAT ADRIANA LAURA,  

ȘCOALA GIMNAZIALA “ADAM NICOLAE” ARAD 
 

Școala ar trebui să aibă o comunicare cât mai bună și o legătură cât mai strânsă cu părinții pentru 

bunăstarea elevilor. În acest sens, activitățile educative realizate în parteneriat cu părinții sunt foarte 

importante pentru bunăstarea elevilor. De aceea, atât școala, cât și părinții ar trebui să lucreze împreună 

pentru a realiza activități educative de care să beneficieze și să se bucure elevii.  

În perioada sărbătorilor, școala și părinții conlucrează și colaborează pentru a le oferi elevilor 

oportunitatea de a lua parte la activități educative de valoare. De exemplu, școala în parteneriat cu părinții 

pot face activități educative de excepție, precum serbări, piese de teatru, ateliere de lectură sau vizionări de 

filme la cinema.  

Este deosebit de important pentru elevi să existe un parteneriat între școală și părinți, deoarece totul 

este pentru binele lor. Cu cât legătura între școală și părinți este mai strânsă, cu atât mai bine pentru elevi.  

Activitățile educative ajută elevii să se formeze, să-și dezvolte anumite abilități și în același timp să 

îi binedispună. Datorită acestui fapt este esențial ca părinții și școala să lucreze împreună pentru ca acestea 

să poată fi realizate.  

Împreună, școala și familia, pot face minuni pentru un copil, pentru viitorul lui în societate. 

Colaborând și fiind unite, cele două instituții pot oferi copilului un viitor mai bun,îi pot oferi diferite 

perspective pentru rolul pe care îl va avea în societate și îl pot influența pozitiv pentru a deveni un cetățean 

de onoare, cu valori instituite.  

Cunoștințele dobândite în școală, afecțiunea primită acasă, valorile promovate de școală și familie, 

toate acestea contribuie la dezvoltarea unui caracter frumos, a unei personalități la fel de frumoase a unui 

elev.  

 Dacă școala și familia colaborează bine atunci copilul va vedea acest lucru și nu va avea decât de 

câștigat, deoarece copilul învață cel mai bine din exemple concrete, din fapte, nu din vorbe. Copilul, 

respectiv elevul, va ajunge un om integru, un adult conștiincios și cuviincios, cu spirit civic, va avea un set 

de valori bine instituite, va fi moral, și nu în ultimul rând, va transmite mai departe, următoarelor generații, 

educația de acasă împreună cu cea de la școală.  
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IMPORTANȚA ACTIVITAȚILOR EDUCATIVE 

 IN PARTENERIAT CU PARINȚII 
 

 PROF. INV. PRIMAR ILISAN NICOLETA 
 ȘCOALA GIMNAZIALA ,,ANDREI ȘAGUNA”-TOPLIȚA 

 
 Creșterea implicării părinților în activitățile școlii este o bună practică de care țin seama sau ar trebui 

să țină seama toate unitățile școlare din învățământul preuniversitar. Un factor important pe care îl vom 
explica în alte două livrabile este, legat de creșterea implicării părinților în activitățile școlii – comunicarea 
acestora cu școala și diversele perspective teoretice - și de aici și practice, pe care le presupune comunicarea 
interumană.  

 Părinţii pot fi atraşi alături de şcoală prin forme variate de activităţi extraşcolare, determinându-i să 
adere la ideea de colaborare activă, acceptând rolul de factor răspunzător în devenirea propriului copil. 
Părinții care au luat parte la activitățile extrașcolare și-au manifestat interesul și aprobarea față de educația 
oferită de școală în general. 

Ca urmare a activităţilor desfășurate împreună cu părinții, legătura şcolii cu familia se poate 
îmbunătăţi considerabil, părinţii simţindu-se utili, prezentând în acest fel un interes mai mare pentru şcoală. 
Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. 

 Creșterea implicării părinților reprezintă un factor important în dezvolarea și creșterea copiilor. O 
bună colaborare a părinților cu școala poate îmbunătăți procesul de educație. Părinţii sunt, în general, 
parteneri activi în desfăşurarea unor programe care se desfășoară în cadrul şcolii. De asemenea, părinţii pot 
fi atraşi alături de şcoală prin forme variate de activităţi extraşcolare, determinându-i să adere la ideea de 
colaborare activă, acceptând rolul de factor răspunzător în devenirea propriului copil. Părinții pot veni chiar 
cu idei de realizare a unor activităţi extraşcolare: excursii, concursuri, programe artistice care fac mai 
vizibile manifestările elevilor, precum și rezultatul muncii lor.Aceste activităţi extraşcolare au un impact 
mare în rândul părinţilor, care experimentează astfel relaţii inedite cucopiii lor, fapt care îi poate determina 
să-şi schimbe radical, în mod pozitiv, atitudinea faţă de şcoală. Ca urmare a activităţilor derulate împreună 
cu părinții, legătura şcolii cu familia s-a îmbunătăţit considerabil, părinţii simţindu-se utili, prezentând în 
acest fel un interes mai mare pentru şcoală. Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice 
vârstă. Ele stârnesc interes,produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un 
efort suplimentar. Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea 
fiecăruia să se afirme conform naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi 
se supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi. Dascălul are, prin acest tip de activitate, 
posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor 
şi mai frumos obiectivul principal - pregătirea copilului pentru viaţă. Realizarea acestor obiective depinde 
în primul rând de educator, de talentul său, de dragostea sa pentru copii, de modul creator de abordare a 
temelor prin punerea în valoare a posibilităţilor şi resurselor de care dispune clasa de elevi. Orice activitate 
școlară poate deveni extrașcolară prin prelungirea ei într-un context exterior școlii. Părinții sunt puși astfel 
în fața unei game variate de activități care sunt toate foarte atrăgătoare și tentația de le face loc tuturor este 
mare. Deși părinții consideră că ei știu ceea ce este bine,pentru că ei aleg, caută și se interesează 
desprediferite opțiuni, acceptul copilului este cel care îi ajută să se implice și să obțină ceva din ceea ce 
eiîși propun. Părinții care iau parte la activitățile extrașcolare își manifestă astfel interesul și aprobarea față 
de educația oferită de școală. Pentru creșterea implicării părinților în activitățile școlii apreciem că sunt 
necesare a fi aplicate constant următoarele exemple de bune practici: 

• Elaborarea de către fiecare școală a unor programe – numite programe de educare/implicare a 
părinților în activitatea școlară - care să fie cunoscute de elevi și părinți care să contribuie la creșterea 
implicării și responsabilizării părinților în activitățile școlare; 

• Obținerea unei implicări benevole a părinților, de bună voie, care numai astfel poate fi benefică, 
iar sprijunul acordat este real; 

• Implicarea părinților în activitățile extrașcolare; 
• Participarea părinților, alături de copil, la activitatea de învățare de acasă; 
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• acordarea unei zile libere din partea angajatorilor pentru prezența părinților la ședințele cu părinții 
sau la întâlnirile cu personalul școlii. 

Decembrie este o lună de magie! Acum desfășoară cele mai frumoase sărbători (sărbătorile de iarnă), 
care ne învăluie cu magia aromelor, a culorilor şi a iubirii! Miracolul iubirii este omniprezent în această 
perioadă sfântă a anului. O lume de poveste! Aşa s-ar putea numi perioada aceasta, în care parfumul 
cozonacilor se împleteşte cu cel al brazilor şi al scorţişoarei sau cu cel al citricelor.Copiii au invăţat în 
cadrul activităţilor instructiv-educative desfăşurate la clasă, despre frumuseţea şi magia acestui anotimp. 
Elevii claselor primare însoţiţi de părinţi şi bunici, coordonaţi de cadrele didactice au participat la activitatea 
cu tema,, Poveste de Crăciun”. La începutul activităţii s-au purtat discuţii despre anotimpul iarna şi despre 
sărbătorile din luna decembrie, copiii având misiunea de a confecţiona podoabe pentru bradul lăsat de Moş 
Crăciun. Într-o atmosferă de bună dispoziţie, copiii îndrumaţi de cadrele didactice şi ajutaţi de părinţi au 
confecţionat globuleţe, steluţe şi un Moş Crăciun. La sfârşitul activității, elevii şi părinţii au împodobit 
bradul, au cântat colinde, au dăruit şi primit din bucuria şi emoţia sărbătorii de Crăciun şi au servit dulciuri. 
Pe tot parcursul desfăşurării activităţii, elevii s-au simţit bine şi au colaborat împreună. 

Scopul întâlnirii a fost dezvoltarea relaţiei părinte-copil, școală-familie, în vederea eficientizării 
demersului educaţional. 

  
 Bibliografie selectivă: 
- Cernea Maria,Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea procesului de învăţământ, 

în “ Învăţământul primar“ nr. 1, Bucureşti, Editura Discipol, 2000; 
- Crăciunescu Nedelea,Forme de activităţi extracurriculare desfăşurate cu elevii ciclului primar, în 

,,Învăţământul primar“ nr. 2, 3, Bucureşti, Editura Discipol, 2000; 
- Vâneață, Gabriela, Studiu de caz privind implicarea părinților în activitățile extracurriculare,  
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TRADIȚII ȘI OBICEIURI DE IARNĂ 

  
IMRE ILDIKO, PROF. PRIMAR 

ȘC .GIMN.TOMPA LASZLO,ODORHEIU SECUIESC 
 
 Fiecare zonă a țării are obiceiurile sale. La noi, în secuime sărbătorim venirea Moșului Nicolae, 

Crăciunul, Carnavalul și alungarea iernii. 
 Moș Nicolae este așteptat cu mult drag de copiii din clasă.În acest an, în timpul predării online și 

Mosul a apărut numai în Google-Meet. 
 În data de 5 decembrie apare Moș Nicolae în clasă. El se grăbește să ajungă la copii înaintea Moșului 

de acasă, altfel copiii nu s-ar bucura pentru dulciurile primite la școală.În acest an a apărut numai online.Am 
cântat cu copii, ne-am unitat împreună la desene animate, am desenat Mosului Nicolae, cei pricepuți i-au 
pregătit mesaje cu telefonul, cu aplicația ChatterKid.Totul a fost altfel, decât până acum. 

 

 
 
 
 Crăciunul e sărbătoarea familiei, fiind o sărbătoare creștină. Nu sărbătorim în clasă, pentru că nu toți 

elevii sunt creștini. Ceea ce pare interesant, noi nu îl așteptăm pe Moș Crăciun, ci așteptăm Îngerul. 
 Îngerul nu se întâlnește cu copiii, aduce bradul împodobit și darurile fără să observe copiii. 
 Ne pregătim pentru Crăciun, ca o familie mică: facem curățenie în clasă, împodobim brăduțul, 

ascultăm muzică de Crăciun....dar nu avem spectacol în clasă.În acest an școlar nu am putut să respectăm 
tradiția noastră.De data asta ne-am pregătit numai sufletește: am învățat poezii, am cititi povești de cărciun, 
ne-am uitat la desene animate, filme.Am confecționat felicitări de crăciun.Copiii au postat lucările lor în 
clasa noastră virtuală. 

 
Ultima zi înainte de vacanță vom împodobi bradul virtual al clasei. 
 Carnavalul însă este ținut în fiecrae an, și sperăm că până în februarie ajungem înapoi în clasă. 
 Pregătirea pentru carnaval constă în confecționarea măștilor de către copii, pregătiri pentru spectacol, 

împodobirea clasei. Carnavalul este organizat cu ajutorul părinților și studenților care sunt la noi în practică 
pedagogică. După spectacol organizăm concursul de dans, unde arbitrează părinții. Jocurile distractive sunt 
organizate de studenți. 

 La sfârșitul perioadei de carnaval este momentul culminant: alungarea iernii prin arderea unui omuleț 
din paie. 
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 În acest eveniment sunt implicați părinții: ei confecționează un om din paie, îl îmbracă în ținută 
populară. Omul de paie reprezintă iarna.În data de 28 febrarie,omul de paie va fi ars. 

 Arderea omului de paie este un vechi obicei, așa se alungă iarna în regiunea noastră. 
 Deci în data de 28 februarie vom merge în excursie cu părinții în satul din apropierea orașului, la 

invitația unui părinte din clasă.Omul din paie va fi ars în curtea lor.  
 Nu avem multe obiceiuri, dar ne străduim ca cele existente să fie păstrate.În aceste activități 

educative sunt implicați și părinții.Ei nu sunt rugați, ci se oferă. Le place să fie prezenți în viața clasei și 
sunt foarte activi și darnici. Sunt recunoscători pentru activitățile Școală după școală ținute gratis, ca 
voluntariat și se străduiesc să ma ajute în educarea clasei. 
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PROIECT DE PARTENERIAT EDUCATIONAL  

SCOALA – FAMILIE - GRADINITA 
MAGIA SĂRBĂTORILOR 

 
PROF. ION FLORENTINA 

ȘCOALA GIMNAZIALA „AL VLAHUȚA” FOCȘANI 
 

ARGUMENT 
 Datinile și obiceiurile par să realizează o misterioasă legătură între 

cer și pământ. Iarna cu albul ei imaculat ne aduce pe un tărâm de basm, 
iar tradițiile lăsate moștenite de străbuni cu ocazia sărbătorilor de iarnă 
ni se înfățișează într-o frumusețe aparte ce simți că „te inspiră”. 

Este de datoria noastră, a celor responsabili de viitorul generațiilor 
care vin, să insuflăm elevilor noștri încă din clasele preșcolare și primare 
dragostea și respectul pentru obiceiuri, pentru artă, sub orice formă ar 
îmbrăca ea. Nouă, dascălilor și părinților, ne revine sarcina de a înzestra 
copiii cu noțiuni și cunoștințe fundamentale ale artei, de a cultiva gustul 

estetic. 
Acest proiect urmărește implicarea copiilor, a familiei și a cadrelor didactice în exprimarea valorilor 

morale ce transcend timpul și spațiul cu ocazia sărbătorilor de Crăciun prin diferite forme artistice ce se 
regăsesc și în tradițiile populare, cunoașterea semnificației acestor sărbători, a modului cum ele pot modela 
și îmbogăți sufletele noastre. 

Participând la acest proiect „Magia sărbătorilor” și înarmați cu multă muncă, joacă și creativitate 
putem să le facem mai ușoară acomodarea elevilor preșcolari pentru viața de școlar, a părinților de preșcolar 
pentru viața de părinte de școlar. 

SCOPUL PROIECTULUI: 
 Cunoașterea și valorificarea obiceiurilor din cadrul marii sărbători de Crăciun prin respectarea, 

practicarea și transmiterea lor generațiilor actuale și viitoare; 
 Dezvoltarea cooperării și a colaborării între preșcolari –elevi / cadre didactice, părinți din unități 

școlare diferite. 
OBIECTIVELE PROIECTULUI: 
 Formarea valorilor moral-creștine în rândul elevilor; 
 Receptarea valorilor culturale și tradiționale românești; 
 Dezvoltarea spiritului de muncă în echipă; 
 Realizarea unei comunicări mai eficiente între școală și grădiniță; 
 Realizarea unor activități umanitare obținute exclusiv din eforturile copiilor; 
 Dezvoltarea libertății de exprimare a copiilor; 
 Stimularea activităților desfășurate în grup pentru realizarea unor lucrări/produse; 
 Îmbunătățirea relațiilor de comunicare și interrelaționare între copii, dar și între copii și adulți / 

cadre didactice, părinți; 
 Respectarea și păstrarea tradițiilor și obiceiurilor specifice diferitelor sărbători. 
GRUP ȚINTĂ: 
 Elevii clasei a IV-a A de la Școala „Al. Vlahuță” Focșani; 
 Preșcolarii grupei mijlocii / mari de la Grădinița cu P. P. Nr. 13 Focșani; 
 Cadrele didactice; 
 Părinții elevilor / preșcolarilor implicați. 
RESURSE: 
 Temporale: proiectul se va desfășura în perioada decembrie 2019 
 Umane: elevi/preșcolari, cadre didactice, părinți 
 Spațiale: Școala Gimnazială „Al. Vlahuță” Focșani 
 Grădinița cu P.P. Nr. 13 Focșani 
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STRATEGIA DE REALIZARE: 
 Observația, dezbaterea, jocul de rol, analiza produselor activităților 
 Lucrul individual, pe grupe, în perechi 
EVALUAREA: 
Modalități de evaluare: 
 Program artistic, desene, expoziții de lucrări; 
 Activități independente; 
 Acordarea unor diplome elevilor pentru lucrările și activităților desfășurate; 
 Portofoliul proiectului 
BUGETUL PROIECTULUI: 
Bugetul proiectului se bazează pe autofinanțare 
PERIOADA DE INPLEMENTARE: 
- decembrie 2019 
IMPACTUL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI ASUPRA GRUPULUI ȚINTĂ / 

BENEFICIARILOR 
Odată realizat proiectul, sper ca elevii să conștientizeze cât de importante sunt valorile cultural-

naționale și cât de importantă este educația creștină. 
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE  

ÎN PARTENERIAT CU PĂRINŢII 
  

 PROF. IONESCU DORINA – MIHAELA 
 GRĂDINIȚA CU P.P. „FLOAREA SOARELUI”, CRAIOVA 

 
Motivul realizării unui parteneriat este necesitatea menţinerii unităţii de cerinţe în educaţia copilului, 

necesitatea realizării unei legături reale între grădiniță şi familie ca parteneri egali în educaţia copilului. 
Scopul parteneriatului este implicarea şi participarea reală a părinţilor în activităţile ce se desfășoară în sala 
de grupă şi la cele extracurriculare. Ca obiective majore ale parteneriatului cu părinții aş aminti: formarea 
părinţilor în spiritul ideii de parteneri egali în educaţia copiilor; convingerea părinţilor pentru a investi în 
dezvoltarea personală a copilului şi a grupului în ansamblu; implicarea părintilor în atragerea de resurse 
(financiare sau materiale) necesare unei bune desfăşurări a actului educaţional; creearea unui mediu 
educativ pozitiv, favorabil, adecvat pentru o stimulare continuuă a învătarii spontane a copilului; 
achizitionarea de către părinţi a unor informaţii şi cunoştiinţe pe care să le folosească în educarea propriilor 
copii; implicarea părinţilor în atragerea şi găsirea de resurse materiale şi financiare necesare derulării 
serbării de Crăciun, de sfârşit de an şcolar, organizării de excursii şcolare. 

Învățământul preșcolar este o prima treaptă importantă și responsabilă în cadrul sistemului de 
învățământ. El constituie temelia includerii copilului în activitatea asiduă și ordonată dintr-o colectivitate 
de semeni, care este mereu în schimbare și presupune competitivitate. 

Grădinița îl învață pe copil să se situeze printre semeni, să se obișnuiască cu anumite cerințe și realități 
sociale. Dar educația în familie constituie prima școală a copilului, partea cea mai importantă a pregătirii 
lui pentru viața socială și productivă. Familia trebuie să fie prima instituție socială care se preocupă de 
asigurarea condițiilor necesare dezvoltării normale a copilului. Grădinița și familia sunt cei doi poli de 
rezistență ai educației, care contribuie prin mijloace specifice la formarea tinerilor. 

Odată cu intrarea în grădiniță, copilul trăiește în două lumi diferite: una a familiei, colorată încă de 
afectivitatea primei copilării, cealaltă, a grădinițeii, încărcată de noi exigențe și de promisiunile viitorului, 
la fel de importante. Dacă aceste medii educaționale se completează și se susțin, ele asigură într-o mare 
măsură buna integrare a copilului în activitatea școlară și, pe plan mai general, în viața socială. 

Obiectivul cel mai important al colaborării dintre grădiniță și familie în perioada preșcolarității îl 
reprezintă susținerea eforturilor copilului pentru ca acesta să dobândească primele instrumente ale muncii 
intelectuale și să obțină succesul școlar. Sala de grupă reprezintă pentru preșcolari al doilea mediu de 
socializare, după familie. Aici preșcolarul va trăi și experimenta, va învăța deprinderi sociale necesare 
pentru viață. 

Întâlnirile colective cu părinții reprezintă cea mai “profitabilă” și democratică formă de colaborare a 
educatoarei cu familiile preșcolarilor săi. Pentru educatoare înseamnă un cadru de manifestare și de 
perfecționare a calităților sale manageriale, un moment optim de conștientizare și de mobilizare a părinților 
într-un parteneriat real, prilej de a învăța și el din experiența părinților. Pentru părinți, adunările colective 
reprezintă tot atâtea prilejuri de autoevaluare și de sporire a competențelor educative, de informare 
pedagogică avizată, decide înțelegerea complexității fenomenului instructiv-educativ și a poziției pe care o 
ocupă în acest proces. 

În toate cazurile de întâlniri, contacte, proiecte, raporturi mutuale, sunt implicați, în mod egal, 
preșcolariii ca parteneri de dialog și ca beneficiari ai unor servicii educaționale de calitate necesare 
dezvoltării armonioase a personalității. 

 
 
Bibliografie: 
• Moisin, Anton-Părinți și copii, Editura didactică și pedagogică, București, 1995; 
• Boroș, Maximilian-Profesorul și elevii, Editura Gutinul, Colecția de pedagogie, Maramureș, 1994 
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IMPORTANTA ACTIVITATILOR EDUCATIVE  

IN PARTENERIAT CU PARINTII 
PROIECT DE PARTENERIAT GRADINITA—FAMILIE 

,,IMPREUNA VOM DESCOPERI CEEA CE NE INCONJOARA” 
 

PROF. INV.PRESC. IONITA DOINA 
LICEUL TEORETIC ,,GH. LAZAR” AVRIG, JUDETUL SIBIU 

  
 ARGUMENT 
Datorita faptului ca societatea in care traim este intr-o permanenta schimbare atat parintii cat si 

educatoarele trebuie sa aiba in vedere o adevarata lupta cu mediul, sa fie foarte atente la mijloacele pe care 
le folosesc pentru a putea feri copiii, ei fiind foarte vulnerabili la aceasta varsta iar influentele negative sunt 
la tot pasul. Pentru a avea o relatie activa si pozitiva cu prescolarii trebuie sa stim sa le descoperim 
trebuintele si nevoile, pentru ca legaturile ce se stabilesc intre prescolari si adulti sa se bazeze atat pe 
incredere dar mai ales pe respectul reciproc. 

Dupa cum bine se stie familia este factorul primordial in educarea unui copil si educatia incepe in 
familie, de aceea legatura dintre gradinita si mediul familial va trebui sa se intrepatrunda, iar educatorul sa 
cunoasca foarte bine mediul de viata al copilului, pentru a putea colabora. 

Parteneriatul dinte gradinita si familie, organizat corect, duce la o educatie solida, fara pericolul de 
esec scolar mai tarziu. Prescolaritatea reprezinta piatra de temelie a personalitatii in formare a copilului, iar 
prezenta familiei in cadrul gradinitei va fi liantul intre copil si mediul necunoscut initial. În acest sens, 
educatoarea trebuie să se comporte binevoitor, să fie calmă, atractivă, încurajatoare, activă pentru a 
mobiliza copii în participarea activă la diferite activităţi. Permanent copiii sunt solicitaţi, provocaţi să se 
exprime, să reacţioneze pozitiv, să vadă şi să înţeleagă partea bună a mediului înconjurător, aprobând latura 
pozitivă şi dezaprobând latura negativă. Uneori rezultatul nu este cel aşteptat dar perseverând, colaborând 
cu familia şi comunitatea se obţin rezultate din cele mai bune. Copilul îşi însuşeşte fiecare comportament 
al său, adecvat sau nu, de pe urma interacţiunii cu adulţii, cu mediul înconjurător şi prin procesul de 
educaţie socială. Interacţionând cu copiii de vârstă apropiată sau cu adulţii, copilul învaţă cum să 
reacţioneze faţă de alţi oameni şi cum să se poarte în diverse situaţii sociale.Astfel copiii învaţă nu doar 
comportamentele adecvate, ci şi unele neadecvate, iar mediul înconjurător fie încurajează, fie repinge 
comportamentul copilului. 
În acest fel, transformarea copilului din fiinţă biologică în fiinţă socială se realizează prin procesul 
socializării. Prin socializare copilul, apoi tânărul sau adultul învaţă care sunt comportamentele permise sau 
interzise în mediul în care trăieşte, cum îsi poate manifesta emoţiile, sentimentele, ce este valoros, ce 
obiceiuri trebuie respectate. 
 Parteneriatul gradinita – familie sustinut cu actiunile pe care acestia le desfasoara, continuate de catre 
familie cu activitati desfasurate in gradinita, nu fac decat sa duca la o mai buna formare a celui ce urmeaza 
a se forma pentru viata de adult ce o va avea, prescolarul. 

SCOPUL PROIECTULUI 
Colaborarea dintre familie si gradinita pentru o implicare cat mai activa in procesul de formare a 

prescolarului.  
OBIECTIVE GENERALE 
A. Formarea unor deprinderi si bune practici de relationare si comunicare intre prescolari, parinti si 

educatoare; 
B. Dezvoltarea unor atitudini pozitive fata de problemele educative ale prescolarilor, dar si eliminarea 

discriminarilor de orice natura. 
OBIECTIVE SPECIFICE 
A. Identificarea responsabilitatilor membrilor parteneriatului; 
B. Derularea unor activitati specifice, pregatite pentru stimularea unor procedee de colaborare intre 

membri; 
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C. Cunoasterea individuala a copiilor pentru o mai buna colaborare gradinita- copil, gradinita –
familie. 

PARTENERI IMPLICATI 
Educatoarea de la grupă; 
Parintii, bunicii; 
Invatatoarea de la clasele I-IV si elevii claselor I-IV; 
Directorul. 
OBLIGATII COLATERALE 
A. Educatoarea si parintii au obligatia de a fi prezenti la activitatile intreprinse ; 
B. Au obligatia de a media si solutiona problemele ce pot aparea in urma unor dezbateri si lecturari 

de materiale; 
C. Parintii participa de buna voie la actiunile desfasurate la grupa, dar au obligatia de a asigura 

mijloacele necesare pentru prescolari; 
D. Sa se implice activ in activitatile desfasurate si sa se implice in solutionarea unor probleme de tip 

educational; 
DURATA: 
Durata parteneriatului: Un an scolar 
LOCUL DE DESFASURARE: 
Gradinita  
RESURSE: 
UMANE—Prescolarii de la grupa; 
 Educatoarea de la grupa;  
 Parintii/familia prescolarilor; 
 Invatatoarea cu elevii cls. I-IV. 
MATERIALE – carti, pliante, reviste, fise, calculator, ecusoane; 
FINANCIARE—bugetul minim alocat de membrii proiectului ; 
MODALITATI DE REALIZARE: 
A. Sedinte cu parintii si vizite la domiciliul parintilor  
B. Lectorate pe diverse teme: “Copilul si violenta in familie”, “Cum protejam natura?”, “Educati 

asa!”; 
C. Vizite, excursii, drumetii; 
D. Activitati desfasurate impreuna cu parintii (ex.proiecte tematice) 
E. Sarbatorirea onomastica si de nastere a copiilor; 
F. Expozitii cu lucrarile copiilor ; 
G. Serbarile realizate in diferite momente ale anului: Craciun, 8 Martie, La revedere gradinita, etc  
 MODALITĂŢI DE EVALUARE 
 Întâlnirea se va desfăşura lunar, pe perioada derulării unui an şcolar, moment în care se vor discuta 

temele propuse.  
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE  

ÎN PARTENERIAT CU FAMILIA 
 

PROF. ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR – IONIȚĂ ȘTEFANIA 
GRADINIȚA 196, SECTOR 3, BUCUREȘTI 

 
Prin încheierea parteneriatelor cu părinţii, aceştia sunt încurajaţi să ia parte la planificarea şi derularea 

programelor educative pentru copii, ceea ce implică o responsabilizare şi o eficienţă sporită. Astfel, părinţii 
au posibilitatea să-şi cunoască mai bine copiii, modul lor de manifestare în viaţa de grup, pot înţelege mai 
bine rolul lor educativ. Printre obiectivele principale ale colaborării dintre instituţiile educative şi familie 
putem aminti: înlăturarea factorilor perturbatori în cadrul comunicării grădiniţă - şcoală –familie; creşterea 
gradului de implicare a părinţilor în toate activităţile şcolare şi extraşcolare; schimbarea mentalităţii 
neadecvate a unor părinţi faţă de grădiniţă / şcoală; cunoaşterea de către părinţi a posibilităţilor şi nevoilor 
psiho-fizice ale copiilor; învăţarea unor deprinderi şi tehnici de muncă intelectulală sub formă de activităţi 
comune elevi – părinţi – cadre didactice. Majoritatea părinţilor au nevoie de informaţii de bază referitoare 
la copiii lor. Ei vor să fie informaţi despre scopul de bază al programului educativ la care participă copiii 
lor şi doresc să fie implicaţi în luarea deciziilor. Părinţii vor să fie la curent cu progresele copilului. Pentru 
realizarea parteneriatului cu părinţii este esenţial ca: părinţii să fie priviţi ca participanţi activi, care pot 
aduce o contribuţie reală şi valoroasă la educarea copiilor lor; să se recunoască şi să se valorifice 
informaţiile date de părinţi referitor la copii; părinţii să ia parte la adoptarea deciziilor referitoare la copiii 
lor; responsabilitatea să fie împărţită între părinţi si educatoare; părinţii să facă parte din comitetele de 
părinţi; să ajute la continuarea programului educativ acasa; să urmarească în mod regulat progresul copiilor 
lor; să ia parte, să sprijine activităţile extraşcolare organizate împreuna cu educatoare. Datorită diferenţelor 
de scopuri, resurse, pregătire, valori, nevoilor diferite, percepţii, atitudini, de foarte multe ori exista 
posibilitatea apariţiei unor conflicte între părinţi şi educatoare ce pot fi determinate de: o slaba colaborare; 
lipsa de informaţii; intoleranţa la stilul de viaţă al celuilalt, la opiniile sau chiar la prezenţa fizică; 
neacceptarea unor diferenţe de pregătire, condiţii sociale, morale, religie, nationalitate…; lipsa unor 
preocupări în sensul construirii relaţiilor de colaborare; numărul limitat al întâlnirilor dintre educatoare şi 
părinti; neclaritate în rolurile fiecăruia şi în responsabilităţile ce le revin; disponibilitatea redusă a părinţilor 
de a participa la activităţi ; gradul scăzut de interes al unor părinţi faţă de educaţie şi evoluţia copilului.  

De aceea, cele mai importante căi de rezolvare a conflictelor sunt: cunoaşterea reciprocă; 
comunicarea periodică cu aspecte formale şi informale; acceptarea reciprocă, înţelegere şi toleranţă faţă de 
diferenţe; evaluarea permanentă a relaţiilor comune; sprijinul acordat familiei în raport cu creşterea şi 
educarea copilului; atmosfera destinsă, non-formală şi pozitivă în întâlnirile cu părinţii; educatoarea trebuie 
să fie pregatită să asculte, să fie interesată despre sugestiile date de părinţi; atunci când ei simt că ideile le 
sunt luate în serios se vor implica mai mult în sprijinirea copilului şi a grădiniţei . În acest proces de 
colaborare, rolul conducător îl are educatoarea. Ea poate să orienteze, să ajute familia în sarcinile ce-i revin, 
să asigure o unitate de vedere şi de acţiune.  

După părerea mea, cultivarea unor relaţii de parteneriat efectiv între grădiniţă şi familie, în sprijinul 
educaţiei şi creşterii copilului constituie cheia succesului viitor în adaptarea şi integrarea şcolară. Relaţiile 
de colaborare dintre părinţi şi unitatea de învăţământ pe care o frecventează copilul lor constituie primul 
pas către o educaţie deschisă, flexibilă şi dinamică a personalităţii copilului. Procesul de colaborare cu 
părinţii asigură atingerea scopului educaţional, şi anume d’a obţine dezvoltarea globală a copilului. Prin 
colaborare părinţilor cu grădiniţă, acestuia pot completă, sprijin şi dezvoltare personalităţii copilului. 

 O educaţie adevărată şi reală se fundamentează în familie şi se continuă în grădiniţă şi şcoală. Pe de 
altă parte, tot ceea ce copilul învaţă în grădiniţă pierde din importanţă şi eficienţă în condiţiile în care părinţii 
nu întăresc şi nu valorifică programul educativ desfăşurat în cadrul grădiniţei. Toate aceste motivaţii conduc 
la necesitatea realizării parteneriatelor reale dintre familie şi grădiniţă, în care spre beneficiul copiilor, 
implicarea familiei în viaţa grădiniţei să fie una concretă, activă şi de durată, aşa încât membrii acestora să 
devină parteneri reali în educaţia copiilor lor. 
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 Educaţia extraşcolară permite de asemenea implicarea directă a preşcolarilor în activităţi. Teme 
precum: “Bun rămas, grădiniţă dragă! ”,“Crăciunul în inimile noastre”, “Martie - Mărţişor”, “1 Decembrie”, 
“Şezătoare la muzeu” sunt foarte cunoscute și foarte îndrăgite de elevi și părinți, deoarece îi provoacă să se 
implice afectiv şi efectiv în realizarea sarcinilor, în căutarea şi sortarea materialelor necesare, în culegerea 
de informaţii şi curiozităţi referitoare la tema aleasă. 

 Am considerat că implicând părinții în activități școlare și extrașcolare, acestea vor fi mai atractive 
pentru preşcolari, iar părinții vor fi mai implicați și mai conștienți de actul didactic, de importanța grădiniţei 
în viața copilului, realizând, astfel progres în activitatea didactică. 

În urma derulării parteneriatului grădiniţă-familie am constatat un progres în ceea ce priveşte 
antrenarea prescolarilor într-un număr cât mai mare de activităţi extraşcolare şi în domenii diverse, iar în 
alegerea strategiilor de abordare am avut în vedere compararea obiectivelor din taxonomiile cognitive, 
afective şi psihomotrice, cu tipurile de inteligenţă sau cu diverse metode şi tehnici, în funcție de nivelul 
grupei pe care o conduc. În asemenea situaţii, măiestria profesorului trebuie susţinută de diagnoza 
psihologică, fiind necesară în acelaşi timp şi o colaborare directă, permanentă între profesor, părinte şi 
copil. 

Serbările şcolare reprezintă evenimente de o importanţă deosebită în activitatea elevilor şi în viaţa 
familiilor acestora-atât din punct de vedere afectiv, cât şi cognitiv, dând ocazia elevilor d’a prezenta, într-
o manieră personală şi originală, tot ce au învăţat pe parcursul unui semestru sau an şcolar. Acest tip de 
activităţi extracurriculare au reprezentat întotdeauna un prilej de manifestare inedită al talentului nativ al 
copilului. Este o ocazie în care copilul îşi poate pune în valoare inteligenţa dominantă descoperită şi 
valorificată de cadrul didactic. De multe ori familia este surprinsă de potenţialul propriului copil. 
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IMPORTANȚA ACTIVITAȚILOR EDUCATIVE 

 IN PARTENERIAT CU PARINȚII 
 

PROF. IORDACHE ANTONETA RODICA 
 GRADINIȚA NR.1, ȘCOALA GIMNAZIALA ILVA MARE 

BISTRIȚA NASAUD 
 
 Educația este fundamentul unei națiuni, e genul de prioritate indiferent de schimbări, fiind un proces 

împărțit între părinți și profesori, al cărui obiectiv este formarea evoluției copiilor. 
 Copilul este o miniatură a adultului, deosebit de receptiv la influenţele pozitive sau negative. 
 Primul model oferit copilului este familia sa, iar calitatea şi tipul relaţiilor copil-părinţi vor marca 

profund evoluţia viitoare a copilului (G. Mauco). 
 Familia, este primul educator al copilului și reprezintă factorul formativ. Familia, este mediul socio-

cultural în care copilul s-a născut, creşte şi își dezvoltă respectul, reprezentând moştenirea culturală a 
fiecărei familii. 

 Contextul actual, declanșat de pandemie, măsurile din societate care isi propun depășirea situațiilor 
limită create de starea în care trăim, impun noi modalități de comunicare și colaborare.  

 Este foarte importantă pentru dezvoltarea copilului, relaţia dintre educatori ca profesionişti, care îşi 
derulează activitatea în acest serviciu şi părinții copilului, dar cel mai important lucru este, faptul ca părinții 
să se simtă confortabil în cadrul relaţiei cu persoanele implicate în îngrijirea și educația copilului lor. Pentru 
aceasta, cadrul didactic trebuie să acorde părinților timpul de care aceștia au nevoie pentru a înțelege 
întregul context legat de activitățile grădiniței, de specificul intervențiilor, de natura sprijinului acordat 
copiilor, de anumite reguli ce trebuie asumate și respectate.  

 În schimbul de bune practici dintre cadrele didactice, se pot afla lucruri semnificative și necesare în 
procesul educațional, despre cultura şi valorile fiecărei familii. Acest schimb de bune practici se realizează 
si intre părinți. Atenția care se acordă părintilor, va crea sentimentul de respect pentru fiecare în parte, va 
căpăta încredere în cadrul didactic și va afla informații despre alte experiențe de viață cu copilul, 
asemănătoare cu ale lor. 

 Participarea activă a părinților în viața școlară a copiilor se materializează printr-o mai bună 
autostimă a copiilor, un randament școlar mai bun, relații și atitudini pozitive ale părinților despre școală.  

 Familia și școala trebuie să împartă responsabilitățile în educarea copiilor. 
Comunicarea cu părinții constituie prioritatea colectivului de cadre didactice al unităților de 

învățământ, pentru a se asigura că fiecare copil beneficiază de educație conform posibilităților și 
particularităților sale. Toți părinții trebuie antrenați în acest demers, comunicând eficient, adaptându-ne la 
cerințele actuale. Am avut nevoie să știm foarte clar ce comunicăm, cât comunicăm și cum comunicăm, în 
funcție de frecvența/perioada de timp la care se putea asigura transmiterea informațiilor. Au existat 
următoarele forme de comunicare: 

● comunicarea informațiilor de ordin organizatoric cu privire la desfășurarea activității, prevenție 
medicală, care se desfășoară ori de câte ori este nevoie; 

● comunicarea zilnică: transmiterea informațiilor de bază în ceea ce privește starea de sănătate a 
copilului, masa, somnul, activitatea copilului, semnalarea unor schimbări în comportament; 

● comunicarea săptămânală: transmiterea informațiilor despre planificarea activităților instructiv-
educative pe parcursul unei săptămâni; 

● comunicarea lunară: transmiterea informațiilor generale din cadrul ședințelor/ întâlnirilor online cu 
părinții; 

● comunicarea semestrială: va consta în transmiterea informațiilor referitoare la evoluția și progresul 
copilului. 

 Toate aceste situații care favorizează comunicarea dintre cadrele didactice și părinți, vor putea fi 
folosite și atunci când pandemia va trece, ele fiind în continuare posibile. 

 Platformele de comunicare Zoom, WhatsApp, Google Classroom, Facebook au dat posibilitatea sau 
șansa unor întâlniri de informare cu un număr de participanți variabil, în funcție de performanțele 
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aplicațiilor folosite. O altă sursă de informare a părinților și de comunicare cu aceștia este Platforma 
Facebook/ grupurile de Facebook sau site-ul grădiniței. Mesajele au putut ajunge la părinți, fără să fie 
nevoie de competențe digitale deosebite. Informarea părinților despre conținuturile abordate în activitățile 
instructive - educative, s-au putut face și prin intermediul unor afișe, pliante, jurnale de corespondență, 
mesaje scrise și transmise prin intermediul platformelor enunțate mai sus, sau pe adresa de e-mail, materiale 
audiovideo care să conțină activitățile derulate pe parcursul unei zile. Să nu uităm de faptul că resursele 
online, link-rile accesate, pot fi transmise cu ușurință părinților, tot prin intermediul acestor platforme. 

 La nivel de grupă, și, implicit, la nivelul unității de învățământ, trebuie luate anumite hotărâri care 
să asigure o bună desfășurare a procesului instructiv-educativ din grădiniță. Se pot utiliza chestionarele în 
format electronic, realizate pe platforma Google sau alte platforme gratuite.  

 Consilierea părinților și informările periodice pot fi realizate cu ușurință prin intermediul unor 
scrisori de corespondență sau întâlniri online. 

 Părinții au dreptul și obligația de a participa la procesele de învățare ale copiilor lor, iar această mare 
provocare constă prin acordul unui angajament și prin intermediul unui parteneriat solid. 

 Existau mai multe forme concrete de colaborare ceea ce însemna cooperarea dintre grădiniță și 
familie, ele se deosebesc acum prin modul de realizare. Cele care pot fi puse în practică în perioada de 
pandemie cu scenariul roșu: 

 -participarea părinților la activități (demonstrative) 
 -referatele prezentate în fața părinților cu anumite prilejuri, cu teme pe bază de fapte și date 

concrete (ex.”Importanța relațiilor de familie în viața copilului,,); 
 organizarea unor ,,expoziții” cu lucrări executate de copii; 
 participarea părinților alături de copii la diverse ateliere de lucru - sub forma sincron sau asincron 

în fiecare zi; 
 consultări de grup - sub forma sincron sau asincron în fiecare zi; 
 convorbirile cu familia - pot avea loc telefonic spontan sau organizat, din inițiativa 

educatoarei/profesorului sau a părinților, sau prin intermediul platformelor Whatsapp, Zoom, Meet, Skype, 
Facebook,… 

 Sunt însă activități care sunt imposibl de realizat: 
 -vizitele-constituiau o formă de colaborare; 
 -activitățile extracurriculare, organizate și desfășurate împreună cu părinții (vizite la muzee, 

parcuri, fabrici, cinematograf, teatru, ale localități, etc ; 
 serbările/evenimentele copiilor organizate cu diferite ocazii (Târg de toamnă, Ziua României, 

Crăciun, etc). 
În concluzie, familia și școala sunt cele care influențează dezvoltarea individului în procesul educativ, 

dar, de această dată, avem un factor în plus – pandemia. De aceea este foarte importantă colaborarea tuturor 
celor care intervin în procesul de dezvoltare și formare al copilului, dar și adaptarea pozitivă a fiecăruia 
dintre noi. 
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MODALITĂŢI DE REALIZARE A CONSENSULUI EDUCATIV (PĂRINTE-

EDUCATOR) ÎN DEZVOLTAREA ARMONIOASĂ ŞI PROGRESUL 
EDUCAŢIONAL AL COPILULUI 

 
PROF. ISOP MARIANA-CARMEN 

ŞCOALA GIMNAZIALA „MIHAIL SADOVEANU” BACAU 
 
 În perioada actuală, în învăţământul românesc, educaţia şi instrucţia trebuie să meargă mână-n mână. 

Instrucţia nu trebuie neglijată, însă la vârsta preşcolară ponderea cea mai mare o are educaţia sau buna 
creştere. Dată fiind importanţa copilăriei timpurii, perioadă extrem de bogată în transformări cu un impact 
durabil de-a lungul vieţii adultului, aceasta trebuie să reprezinte o prioritate absolută pentru societate, iar 
drepturile copilului trebuie să fie asigurate încă de la naştere. În prima perioadă a vieţii sale copilul îşi 
dezvoltă capacitatea de a gândi, de a vorbi, de a învăţa şi de a relaţiona. Este important să fie apreciat în 
realizările sale oricât de mici ar fi, deoarece o mare parte din viaţa copilului se va desfăşura în grădiniţă, iar 
de armonia dintre cele două medii educaţionale va depinde mult dezvoltarea viitoare a copilului.  

 Opţiunile şi măsurile luate în numele copiilor pe parcursul acestei etape cruciale, vor afecta nu doar 
felul în care ei se vor dezvolta, ci chiar progresul general.  

 Copilul este o persoană, însă – este adevărat – o persoană în formare. Nu înseamnă că el trebuie luat 
mai puţin în consideraţie. Are sentimente, dorinţe, opţiuni, înclinaţii, opinii. Este o persoană în formare, 
unică, specială, care se îndreaptă pas cu pas spre vârsta adultă. Cunoştinţele, comportamentele, emoţiile, 
valorile pe care le achiziţionează şi le structurează într-un mod numai al lui, sunt cele ale viitorului adult. 
Faptul că are nevoie de ajutor din partea adultului, nu înseamnă că este mai puţin important decât un adult. 
Tot ceea ce îi influenţează pe adulţi, are efect şi asupra copilului. De multe ori părinţii şi educatorii 
consideră că nu este necesar să discute cu copiii lucruri privind deciziile adulte, afirmând că cei mici „nu 
vor înţelege”. Este adevărat, că nu vor înţelege ca un adult, dar vor înţelege conform dezvoltării lor, poate 
chiar mai puternic din punct de vedere afectiv. 

 Deciziile luate de adulţi fără consultarea copiilor, pot duce la tulburări permanente în personalitatea 
aflată în formare. Cunoscând direcţiile maturizării copilului şi ale progresului său, sarcina educatorului – 
părinte sau profesor – dacă nu este uşurată, cel puţin este clară. El trebuie, să vină în întâmpinarea 
trebuinţelor de dezvoltare, să stimuleze şi să creeze mediul propice pentru maturizarea lor. Frecventarea 
grădiniţei aduce o mare schimbare: creşte numărul de relaţii, calitatea lor se diversifică, apare necesitatea 
de a-şi adapta comportamentul în cele două medii educaţionale diferite, familia şi grădiniţa. Deşi afirmaţia: 
„Omul este o fiinţă socială” pare banală, nevoia de relaţii sociale a copilului este prea puţin luată în seamă. 

 Cerinţele colectivităţii au reglat astfel relaţiile dintre oameni, încât ele au apărut ca un adevăr absolut, 
de la sine înţeles. Copilul asimilează noi forţe prin asociere, dezvoltarea lui psihică fiind impregnată de 
condiţiile unei vieţi în comunitate, deoarece toate capacităţile sale se dezvoltă pe o bază ce poartă influenţa 
vieţii sociale. 

Individualizarea familiei ca grup social, în raport cu alte grupuri, rezidă din faptul că în interiorul 
acesteia se practică un anume stil de viaţă, modele proprii de conduită, norme şi valori care sunt transmise 
din generaţie în generaţie, din aceasta rezultând rolul social al familiei în formarea personalităţii indivizilor. 

 Părinţii reprezintă, indiscutabil, cei mai puternici şi importanţi educatori, deoarece influenţează 
copilul de la vârsta cea mai fragedă. Un copil aparţinând speciei umane nu poate supravieţui neajutat, cel 
puţin pe parcursul primilor patru sau cinci ani de viaţă, când trebuie să-i fie satisfăcute nevoile 
fundamentale: iubire, vorbire şi ascultare, joc, crearea unei imagini despre lume, sentimentul apartenenţei 
la o familie, încercarea puterii, mişcare, hrănire corespunzătoare, nevoi a căror împlinire nu se poate realiza 
decât într-un spaţiu comun - nu doar spaţiu fizic - unde ei să se cunoască, să comunice, să se 
interinfluenţeze. Fiinţa neajutorată va deveni treptat o persoană conştientă de sine, inteligentă şi integrată 
în tipul de cultură in care s-a născut.  

 Procesul care este exercitat acum asupra preşcolarului este cel de socializare secundară, producându-
se ca o însuşire a normelor şi valorilor altei instanţe decât familia, dar nu urmărind obţinerea unei capacităţi 
de supunere obedientă la cerinţele acestui mediu nou, ci având ca scop, ca preşcolarul să nu fie privat de 
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creativitatea proprie. În urma socializării din grădiniţă copilul va putea să exercite o reală activitate creativă, 
mijlocită atât de simbolurile normative generale cât şi de propriile modele şi aspiraţii. 

 Este o socializare de tip adaptativ sau integrativ, conducând la formarea acelor capacităţi personale 
ce facilitează integrarea, participarea şi realizarea sociala a unor activităţi în cadrul grădiniţei. 

 Vârsta preşcolarităţii este cea mai importantă pentru achiziţionarea unor deprinderi, a unor 
cunoştinţe, dar mai ales pentru stabilirea unor atitudini, care să funcţioneze pe tot restul vieţii. Relaţiile care 
se stabilesc între părinte - copil, educator-copil, sunt hotărâtoare pentru calitatea relaţiilor pe care le va 
stabili acesta din urmă, de-a lungul vieţii în diferite contexte. Toate relaţiile care se stabilesc în spaţiul 
grădiniţei, deşi încep de la simpla luare de contact, trec prin etapa imitaţiei şi ajung la cooperare, au ca 
finalitate accentuarea sensibilităţii faţă de alţii şi dezvoltarea capacităţii de a trece dincolo de limitele eu-
lui. 

 Realitatea cotidiană precum şi statisticile din ultima vreme, conturează tabloul sumbru al unei 
societăţi bolnave. Familia, şcoala, anturajul şi audio-vizualul – cele patru medii din viaţa curentă a copilului 
– înregistrează un declin în planul valorilor pedagogice. În familie, şomajul, sărăcia şi numărul crescând de 
familii dezorganizate, liberalismul prost înţeles al educaţiei, se răsfrânge asupra copilului, determinând 
„labilitatea” morală a acestuia, slăbirea afecţiunii părinteşti, afectarea echilibrului psihic al protagoniştilor. 
Audio-vizualul incumbă adoraţia pentru o nouă „cultură” în care valorile perene ocupă din ce în ce mai 
puţin loc. 

 Cele trei ipostaze de bază ale educaţiei: formală, nonformală, informală sunt reprezentate printr-o 
multitudine de agenţi educativi. Pe lângă instanţele consacrate: familia, grădiniţa, radioul, televiziunea, 
ziarele şi revistele, au apărut şi se dezvoltă diverse organizaţii (de copii, de tineret, religioase etc.), fundaţii, 
specialişti în intervenţia socio-educativă.  

 Complexitatea şi intensitatea factorilor de influenţare şi de presiune asupra copilului au crescut atât 
de mult, încât personalitatea acestuia nu mai este doar un rezultat al eredităţii, mediului şi educaţiei. 
Adevărata problemă o reprezintă necesitatea de asigurare a coerenţei acestor influenţe educative, de a le 
integra într-un parteneriat viabil în perspectiva idealului educaţional al unei epoci care tinde către 
globalizare. 

 Există o varietate de activităţi, care se pot desfăşura în parteneriat nemijlocit cu părinţii şi care s-au 
dovedit a fi eficiente:  

1. Şedinţele cu părinţii în cadrul cărora se pun în discuţie diverse teme educative şi informarea 
acestora privind activităţile instructiv-educative (obiective, conţinuturi, metode, mijloace etc.); 

2. Activităţi de „spargere a gheţii”, care se referă la primele întâlniri cu părinţii, concepute anume 
pentru a realiza o comunicare eficientă şi de durată;  

3. Consiliere psihopedagogică care constă în rezolvarea unor situaţii – problemă cu copiii lor, 
consultaţii pe teme cu suport asigurat de materiale informative.  

 4. Mese rotunde, la care părinţii şi educatoarele fac schimb de experienţă educaţională cu 
reprezentanţi ai comunităţii locale; 

5. Simpozioane ştiinţifice, în cadrul cărora educatoarele, dar şi părinţii, ţin comunicări şi referate cu 
privire la educaţia copiilor în instituţii de învăţământ şi în familie.  

6. Asistări la lecţii, unde părinţii pasiv sau /şi activ iau parte la realizarea actului didactic.  
7. Întâlniri semestriale cu toţi părinţii din clasă, în cadrul cărora sunt discutate aspectele generale 

referitoare la politicile educaţionale ale unităţii de învăţământ, curriculum, evaluare, organizarea unor 
evenimente speciale etc.  

8. Revista grădiniţei, cu o apariţie trimestrială, ce conţine informaţii despre activităţile instituţiei; 
prezentarea unor evenimente; anunţuri despre activităţile ce urmează a fi desfăşurate; apariţii în presă, la 
radio şi TV etc.  

9. Ziua uşilor deschise, în cadrul cărora părinţii asistă la activităţi, completează chestionare de 
evaluare, participă la discuţii cu administraţia şcolii a cărei structură este grădiniţa, personalul didactic şi 
de întreţinere.  

10. Acordul de colaborare şcoală – grădiniţă - familie, în care sunt stipulate responsabilităţile şcolii, 
ale grădiniţei şi ale părinţilor în procesul educaţional.  
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11. “Şcoala părinţilor” unde se organizează cursuri, pentru părinţi, cu sprijinul nemijlocit al 
Cabinetului de Asistenţă Psihopedagogică, care au ca scop principal facilitarea cunoaşterii şi înţelegerii 
corecte a comportamentelor pozitive sau negative a copiilor. 

12. Invitaţia unui speaker (vorbitor, invitat, vizitator) – aceasta este o tehnică prin intermediul căreia 
un părinte (medic, poliţist, personal cu competenţe juridice, actor, scriitor, bucătar etc.) prezintă copiilor, 
părinţilor, personalului unităţii, o informaţie importantă privind profesia sa.  

13. Activităţi pentru copii organizate în comun de către cadre didactice şi părinţi (spectacole de teatru, 
vizite, excursii, drumeţii) 

14. Un rol deosebit, atât pentru colaborarea şcoală-familie şi participarea la gestiunea şcolii/grădiniţei, 
cât şi pentru educaţia părinţilor îl au asociaţiile de părinţi, a căror finalitate este, în principiu, protecţia 
copilului prin educaţie. Se pot deosebi asociaţiile de părinţi şi după scopurile lor, astfel deosebim:  

 - grup de susţinere a şcolii, în probleme needucaţionale;  
 - grup de cooperare care consideră educaţia un proces comun în care părinţii şi cadrele didactice sunt 

parteneri ce decid împreună viitoarele programe;  
 - grup de apărare a intereselor, care consideră că părinţii au interese ce trebuie promovate în raport 

cu interesele altor grupuri.  
 Implicarea permanentă a părinţilor în problemele grădiniţei, nu doar atunci când se ivesc, duce la 

construirea unor relaţii pozitive între familie şi grădiniţă şi la o unificare a sistemului de valori şi cerinţe. 
Aceasta poate avea un efect pozitiv asupra copiilor, atunci când aceştia văd educatorii colaborând şi 
sfătuindu-se cu părinţii şi poate implica dezamorsarea unor situaţii de criză înainte ca acestea să devină 
necontrolabile.  

 Părinţii se întorc către „şcoală” pentru a fi îndrumaţi. O anumită siguranţă fizică şi emoţională ca 
element constant, oportunităţi de participare în societate, experienţe educaţionale flexibile şi un mediu 
adecvat, ar trebui, să fie la dispoziţia tuturor copiilor şi a familiilor lor. Acestea sunt caracteristicile 
comunităţilor unde se realizează învăţarea, locuri unde copiii îşi explorează potenţialul, capătă cunoştinţe 
şi îşi pot dezvolta abilităţi necesare pentru a deveni adulţi responsabili şi hotărâţi. 
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"MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNA! TRADIȚII ȘI OBICEIURI" 

IMPORTANȚA ACTIVITAȚILOR EDUCATIVE 
 IN PARTENERIAT CU PARINȚII 

 
ED. ISTRATE ELENA-CORINA 

LICEUL TEHNOLOGIC „ALEXANDRU IOAN CUZA”-  
GRADINIȚA NR.1 PANCIU, JUD. VRANCEA 

 
Anotimpul alb aduce pentru cei mici bucuria sărbătorilor de iarnă. Emoțiile copiilor sunt datorate 

așteptării cu nerăbdare a darurilor lăsate în ghetuțe de Moș Nicolae sau sub brad de către Moș Crăciun.  
Datorită cursurilor care se desfășoară de câteva săptămâni online aceste trăiri intense ale copiilor și 

multiplele întrebări pe care și le pun cei mici am încercat să le aduc magia sărbătorilor cu ajutorul 
părinților(care sunt un adevărat sprijin în derularea activităților). Cu ajutorul părinților am pregătit ghetuțele 
pentru Moș Nicolae iar preșcolarii au aflat ce simbolizează nuielușa pe care o primesc unii copii. 

 Pentru întâmpinarea Crăciunului am împodobit brăduții din casele noastre organizând un concurs de 
fotografii pe grupul nostru de pe Whatsapp. Pentru a ne bucura de pregătirile pentru întâmpinarea 
Crăciunului, cei mici împreună cu părinții au realizat diverse ornamente pentru brad, au pregătit copiilor 
materialele din mapele primite de la educatoare pentru pictură, desen, am învățat colinde, am confecționat 
„Steaua“, „Sorcova“, felicitări pentru cei dragi și au scris dorințele copiilor în „Scrisoarea pentru Moș 
Crăciun“. 
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 Toate aceste activități au fost posibile datorită materialelor pe care le-am pregătit pentru fiecare 

preșcolar care apoi au fost înmânate părinților pentru o săptămână de activități. Bunăvoința părinților de a 
lucra cu cei mici nu este suficientă. De aceea m-am gândit să vin în sprijinul lor astfel încât activitățile să 
fie mai frumoase și mai plăcute dacă preșcolarii au și materialele de lucru necesare. Nu oricine dispune 
acasă de o imprimantă sau de alte materiale. De aceea, am printat diverse fișe pentru colorat, pictat, decorat. 
Am decupat și am pregătit materiale mărunte pentru activitățile practice dar am și creat diverse jocuri, 
puzzl-uri pe diverse aplicații și platforme. 

Copiii au fost foarte încântați de jocurile create pe wordwall.net sau pe puzzlefactory.pl 
https://wordwall.net/play/7373/566/713 
https://wordwall.net/play/8123/644/447 
https://puzzlefactory.pl/en/puzzle/play/for-kids/312202-mo%C8%99-nicolae 
https://puzzlefactory.pl/en/puzzle/play/for-kids/312738-cizmuli%C8%9Ba-du-daruri 
https://puzzlefactory.pl/en/puzzle/play/christmas/314524-scrisoare-pentru-mo%C8%99-

cr%C4%83ciun 
https://puzzlefactory.pl/en/puzzle/play/christmas/314574-bradul-de-cr%C4%83ciun 
https://puzzlefactory.pl/en/puzzle/play/for-kids/314578-obiceiuri-%C8%99i-tradi%C8%9Bii-de-

iarn%C4%83-sorcova 
https://puzzlefactory.pl/en/puzzle/play/for-kids/314580-obiceiuri-%C8%99i-tradi%C8%9Bii-de-

iarn%C4%83-colindatul 
https://puzzlefactory.pl/en/puzzle/play/for-kids/314582-obiceiuri-%C8%99i-tradi%C8%9Bii-de-

iarn%C4%83-capra 
https://puzzlefactory.pl/en/puzzle/play/for-kids/314585-obiceiuri-%C8%99i-tradi%C8%9Bii-de-

iarn%C4%83-plugu%C8%99orul 
https://puzzlefactory.pl/en/puzzle/play/christmas/314589-vine-mo%C8%99-cr%C4%83ciun 
https://puzzlefactory.pl/en/puzzle/play/christmas/314592-omul-de-z%C4%83pad%C4%83-ne-

colind%C4%83 
https://puzzlefactory.pl/en/puzzle/play/christmas/314593-%C3%AEngera%C8%99ul 
https://puzzlefactory.pl/en/puzzle/play/christmas/318266-mo%C8%99-cr%C4%83ciun 
https://puzzlefactory.pl/en/puzzle/play/christmas/318268-mo%C8%99-cr%C4%83ciun 
Din vastitatea de materiale de pe YouTube, am selectat ceea ce am considerat a fi potrivit temei zilnice 

astfel încât copii au putut viziona legende, colinde, poezii, povești, obiceiuri și tradiții cu ocazia sărbătorilor 
de iarnă. De aici mi-a venit ideea de a organiza o serbare pentru Moș Crăciun. Am trimis fiecărui părinte 
câte o poezie care a fost memorată de cei mici. Apoi au fost filmați lângă bradul de Crăciun recitând poezia. 
Urmează să realizez prezentarea Serbării de Crăciun în care voi insera colindele preferate de cei mici, apoi 
cuminți să așteptăm venirea lui Moș Crăciun. 
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE 

 ÎN PARTENERIAT CU PĂRINȚII 
 

MIHAELA IVĂNESCU 
GRĂDINIȚA CU P.P FRAȚII GRIMM, SIBIU 

 
Termenul parteneriat este „definit ca asocierea a doi sau mai mulţi parteneri, iar în literatura de 

specialitate, parteneriatul reprezintă modalitatea, formală sau informală, prin care două sau mai multe părţi 
decid să acţioneze împreună pentru atingerea unui scop comun.” 

Prin încheierea parteneriatelor cu părinţii, aceştia sunt încurajaţi să ia parte la planificarea şi derularea 
programelor educative pentru copii, ceea ce implică o responsabilizare şi o eficienţă sporită. Astfel, părinţii 
au posibilitatea să-şi cunoască mai bine copiii, modul lor de manifestare în viaţa de grup, pot înţelege mai 
bine rolul lor educativ. Printre obiectivele principale ale colaborării dintre instituţiile educative şi familie 
putem aminti: înlăturarea factorilor perturbatori în cadrul comunicării grădiniţă - şcoală –familie; creşterea 
gradului de implicare a părinţilor în toate activităţile şcolare şi extraşcolare; schimbarea mentalităţii 
neadecvate a unor părinţi faţă de grădiniţă / şcoală; cunoaşterea de către părinţi a posibilităţilor şi nevoilor 
psiho-fizice ale copiilor; învăţarea unor deprinderi şi tehnici de muncă intelectulală sub formă de activităţi 
comune elevi – părinţi – cadre didactice. Majoritatea părinţilor au nevoie de informaţii de bază referitoare 
la copiii lor. Ei vor să fie informaţi despre scopul de bază al programului educativ la care participă copiii 
lor şi doresc să fie implicaţi în luarea deciziilor. Părinţii vor să fie la curent cu progresele copilului. Pentru 
realizarea parteneriatului cu părinţii este esenţial ca: părinţii să fie priviţi ca participanţi activi, care pot 
aduce o contribuţie reală şi valoroasă la educarea copiilor lor; să se recunoască şi să se valorifice 
informaţiile date de părinţi referitor la copii; părinţii să ia parte la adoptarea deciziilor referitoare la copiii 
lor; responsabilitatea să fie împărţită între părinţi si educatoare; părinţii să facă parte din comitetele de 
părinţi; să ajute la continuarea programului educativ acasa; să urmarească în mod regulat progresul copiilor 
lor; să ia parte, să sprijine activităţile extraşcolare organizate împreuna cu educatoare. Datorită diferenţelor 
de scopuri, resurse, pregătire, valori, nevoilor diferite, percepţii, atitudini, de foarte multe ori exista 
posibilitatea apariţiei unor conflicte între părinţi şi educatoare ce pot fi determinate de: o slaba colaborare; 
lipsa de informaţii; intoleranţa la stilul de viaţă al celuilalt, la opiniile sau chiar la prezenţa fizică; 
neacceptarea unor diferenţe de pregătire, condiţii sociale, morale, religie, nationalitate…; lipsa unor 
preocupări în sensul construirii relaţiilor de colaborare; numărul limitat al întâlnirilor dintre educatoare şi 
părinti; neclaritate în rolurile fiecăruia şi în responsabilităţile ce le revin; disponibilitatea redusă a părinţilor 
de a participa la activităţi ; gradul scăzut de interes al unor părinţi faţă de educaţie şi evoluţia copilului.  

De aceea, cele mai importante căi de rezolvare a conflictelor sunt: cunoaşterea reciprocă; 
comunicarea periodică cu aspecte formale şi informale; acceptarea reciprocă, înţelegere şi toleranţă faţă de 
diferenţe; evaluarea permanentă a relaţiilor comune; sprijinul acordat familiei în raport cu creşterea şi 
educarea copilului; atmosfera destinsă, non-formală şi pozitivă în întâlnirile cu părinţii; educatoarea trebuie 
să fie pregatită să asculte, să fie interesată despre sugestiile date de părinţi; atunci când ei simt că ideile le 
sunt luate în serios se vor implica mai mult în sprijinirea copilului şi a grădiniţei . În acest proces de 
colaborare, rolul conducător îl are educatoarea. Ea poate să orienteze, să ajute familia în sarcinile ce-i revin, 
să asigure o unitate de vedere şi de acţiune.  

După părerea mea, cultivarea unor relaţii de parteneriat efectiv între grădiniţă şi familie, în sprijinul 
educaţiei şi creşterii copilului constituie cheia succesului viitor în adaptarea şi integrarea şcolară. Relaţiile 
de colaborare dintre părinţi şi unitatea de învăţământ pe care o frecventează copilul lor constituie primul 
pas către o educaţie deschisă, flexibilă şi dinamică a personalităţii copilului. Procesul de colaborare cu 
părinţii asigură atingerea scopului educaţional, şi anume de a obţine dezvoltarea globală a copilului. Prin 
colaborarea părinţilor cu grădiniţa, aceştia pot completa, sprijini şi dezvolta personalitatea copilului. 

 O educaţie adevărată şi reală se fundamentează în familie şi se continuă în grădiniţă şi şcoală. Pe de 
altă parte, tot ceea ce copilul învaţă în grădiniţă pierde din importanţă şi eficienţă în condiţiile în care părinţii 
nu întăresc şi nu valorifică programul educativ desfăşurat în cadrul grădiniţei. Toate aceste motivaţii conduc 
la necesitatea realizării parteneriatelor reale dintre familie şi grădiniţă, în care spre beneficiul copiilor, 
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implicarea familiei în viaţa grădiniţei să fie una concretă, activă şi de durată, aşa încât membrii acestora să 
devină parteneri reali în educaţia copiilor lor. 

 Educaţia extraşcolară permite de asemenea implicarea directă a preşcolarilor în activităţi. Teme 
precum: “Bun rămas, grădiniţă dragă! ”,“Crăciunul în inimile noastre”, “Martie - Mărţişor”, “1 
Decembrie”, “Şezătoare la muzeu” sunt foarte cunoscute și foarte îndrăgite de elevi și părinți, deoarece îi 
provoacă să se implice afectiv şi efectiv în realizarea sarcinilor, în căutarea şi sortarea materialelor necesare, 
în culegerea de informaţii şi curiozităţi referitoare la tema aleasă. 

 Am considerat că implicând părinții în activități școlare și extrașcolare, acestea vor fi mai atractive 
pentru preşcolari, iar părinții vor fi mai implicați și mai conștienți de actul didactic, de importanța grădiniţei 
în viața copilului, realizând, astfel progres în activitatea didactică. 

În urma derulării parteneriatului grădiniţă-familie am constatat un progres în ceea ce priveşte 
antrenarea preţcolarilor într-un număr cât mai mare de activităţi extraşcolare şi în domenii diverse, iar în 
alegerea strategiilor de abordare am avut în vedere compararea obiectivelor din taxonomiile cognitive, 
afective şi psihomotrice, cu tipurile de inteligenţă sau cu diverse metode şi tehnici, în funcție de nivelul 
grupei pe care o conduc. În asemenea situaţii, măiestria profesorului trebuie susţinută de diagnoza 
psihologică, fiind necesară în acelaşi timp şi o colaborare directă, permanentă între profesor, părinte şi 
copil. 

Serbările şcolare reprezintă evenimente de o importanţă deosebită în activitatea elevilor şi în viaţa 
familiilor acestora-atât din punct de vedere afectiv, cât şi cognitiv, dând ocazia elevilor de a prezenta, într-
o manieră personală şi originală, tot ce au învăţat pe parcursul unui semestru sau an şcolar. Acest tip de 
activităţi extracurriculare au reprezentat întotdeauna un prilej de manifestare inedită al talentului nativ al 
copilului. Este o ocazie în care copilul îşi poate pune în valoare inteligenţa dominantă descoperită şi 
valorificată de cadrul didactic. De multe ori familia este surprinsă de potenţialul propriului copil. 

Cântecul, dansul, recitarea de poezii sau interpretarea unor piese de teatru reprezintă câteva dintre 
formele de manifestare prin care copilul îşi satisface nevoia de afirmare de joc, căpătând încredere în 
propriul potenţial artistic şi cognitiv. De aceea o sărbătoare şcolară reprezintă un mijloc eficient de educare, 
de influenţare formativă a copiilor, de sudare a colectivului, de asigurare a unor contexte educaţionale în 
care relaţionările se produc în condiţii inedite, de încurajare a talentului, de dezvoltare a aptitudinilor şi de 
stimulare a copiilor timizi sau mai puţin talentaţi. Este foarte indicat ca pe parcursul serbării să iniţiem 
momente interactive părinţi-copii :jocuri, scenete, recitare, dansuri populare, cântece pe care părinţii fie le 
cunosc, fie le învaţă împreună cu copiii. Toate acestea contribuie la sudarea relaţiilor dintre copii şi părinţi, 
atmosfera să fie mai caldă, de sărbătoare a tuturor vârstelor. 
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“TRADITII SI OBICEIURI- IMPORTANTA ACTIVITATILOR EDUCATIVE 

IN PARTENERIAT CU PARINTII” 
 

PROFESOR PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR: ICLEANU LILIANA 
GRADINITA “ FLOARE DE COLT”- BUCURESTI 

 
Motto: ,,Nu există nici un lucru mai bun decât cunoaşterea şi nici un lucru mai rău decât 

ignoranţa.” SOCRATE 
 
„Eu sunt copilul, tu ţii în mâinile tale destinul meu, tu determini în cea mai mare măsură, dacă voi 

reuşi sau eşua în viaţă. Dă-mi, te rog, acele lucruri care să mă îndrepte spre fericire, educă-mă, te rog, ca să 
pot fi o binecuvântare pentru lume.” 

Reuşita privind devenirea umană a copilului depinde de o colaborare prodigioasă dintre doi factori 
educaţionali de bază: grădiniţa şi familia. De aceea, în cadrul acestui parteneriat dorim să descoperim cheia 
unităţii de acţiune. 

Într-o societate care evoluează sub imperiul schimbărilor permanente în toate domeniile, care solicită 
individualului abilităţi de adaptare rapidă la situaţii noi, educaţia trebuie să răspundă în primul rând nevoilor 
individuale, asigurând în acelaşi timp şansele de integrare şi dezvoltare socială personală. Una din pârghiile 
de intervenţie care acţionează la nivelul educaţiei preşcolare şi care pot susţine acest deziderat, este 
dezvoltarea unei relaţii parteneriale grădiniţă-familie, definită printr-o comunicare reală, constructivă în 
interesul copilului. 

Practica participării părinţilor la educaţia copilului preşcolar în mediul familial şi unitatea de 
învăţământ, se dovedeşte a fi focalizată preponderent pe elemente de asigurare a securităţii personale, a 
stării de sănătate, pe satisfacerea trebuinţelor primare, fiind mai puţin orientate spre implicarea în 
socializarea şi educarea copilului preşcolar. 

În primele etape ale vieţii, responsabilitatea educării copilului revine familiei. În mod firesc, părinţii 
sunt primii educatori ai copilului. Copiii sunt apoi înscrişi în grădiniţă, instituţie care le asigură condiţiile 
necesare pentru dezvoltarea în concordanţă cu nevoile individuale. Vine apoi rândul profesioniştilor din 
grădiniţe şi şcoli să se ocupe de educarea şi formarea copiilor printr-o metodologie şi un curriculum specific 
vârstei acestora. 

Nivelul educaţional preşcolar pune bazele formării psihosociale a copilului. Din micul individualist 
şi timid, sau invers, introvertit, preşcolarul se formează după cerinţele societăţii, grupului din care face 
parte, pregătindu-l pentru viaţa „adultă”. Noi ca educatoare avem un rol foarte important în a-l îndruma pe 
preşcolar în formarea propriei personalităţi într-un mediu social corespunzător şi propice lui. Dar realizăm 
că nu suntem doar noi care au acest rol. Familia trebuie să îl sprijine în continuare chiar dacă petrece 
majoritatea timpului la grădiniţă, departe de casă. Pentru o formare cât mai armonioasă şi benefică 
propriului copil părintele trebuie să-şi exercite dreptul de părinte şi la grădiniţă. Aici intervine educatoarea 
care trebuie să aducă la cunoştinţă părintelui că e m ai mult de atât şi că misiunea lui de a-l forma pe 
preşcolar nu s-a încheiat fiind preluată de grădiniţă. Rolul grădiniţei este de fapt de a-i ajuta pe părinţi în 
formarea şi educarea propriilor copii. Rolul principal rămânând tot familiei. 

Sărbătorile românilor înseamnă, de cele mai multe ori, mâncare multă și povești în jurul mesei. 
Nu știu despre voi, dar pe mine m-a cuprins deja spiritul sărbătorilor. Mi-am propus să mă bucur cât pot de 
perioada până la Crăciun, așa că am început să adun idei de activități de făcut iarna în familie, atât în 
exterior, cât și în casă. Majoritatea nu presupun costuri prea ridicate, dar aduc beneficii – știți voi, ca în 
reclamă, de neprețuit. Sper să vă fie inspirație și să reușiți să vă bucurați de cât mai multe momente în 
familie în preajma sărbătorilor, oricât de aglomerată și “nebună” ar fi perioada asta. 

Eu am făcut o listă de activități pe care le puteți face cu toții ca să ieșiți din monotonie și să 
creați împreună amintiri frumoase. 
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ACTIVITĂȚI DE INTERIOR 
• Creați împreună ornamente de Crăciun 
Sunt multe ornamente care se pot face cu doar câteva materiale necesare. Conuri decorate cu pom-

poms, brăduți de agățat, realizați din bețe de lemn ca cele de la înghețată, reni din dopuri de plută și nuielușe 
sau scobitori, globuri din nasturi, brăduți pe suport de con de polistiren, decorați cu funde. Sunt activități 
simple, care nu iau foarte mult timp, dar la realizarea cărora vă puteți distra pe cinste. 

• Faceți un aranjament din brad pentru masa de Crăciun 
Vă trebuie un vas cu motive de sărbătoare, burete floral, brad și accesorii- conuri, scorțișoară, 

portocală uscată, globuri, etc. Udați burete și tăiați-l după forma vasului. Tăiați crenguțele de brad și 
curățați-le acele de la capătul codiței, cel pe care îl înfigeți în burete. Așezați crenguțele în vas și prindeți 
ornamentele sau lipiți-le cu silicon cald. 

• Faceți un maraton al filmelor de Crăciun 
Vizionați împreună, în familie, filme de Crăciun. Eu v-am făcut câteva sugestii. Alte opțiuni mai sunt 

canalele tv care difuzează destul de mult filme de Crăciun în această perioadă. 
• Cortul magic 
Construiți un cort sau o fortăreață din perne, cearceafuri și pături și decorați-o cu luminițe de Crăciun. 

Acolo vă puteți adăposti și puteți citi povești de Crăciun, puteți bea ciocolată caldă și puteți depăna aaceți 
împreună un mic dejun “iernatic” și coaceți prăjituri sau fursecuri 

• În week-end puteți pregăti un mic dejun sărbătoresc, în care să pregătiți clătite-oameni de zăpadă, 
ouă umplute – oameni de zăpadă și alte preparate inspirate de anotimp. Puteți și să coaceți împreună 
fursecuri. Noi facem în fiecare an cornulețe fragede împreună, așteptate deja de întreaga familie. 

• Amintiri de la Crăciunurile anterioare sau din copilăria părinților. 
Faceți un album de familie sau o “capsulă a timpului” 
Selectați fotografii de la toate Crăciunurile în familie și creați un album în care, sub fiecare fotografie, 

să treceți vârsta copilului și câteva activități pe care le-ați făcut sau amintiri pe care le aveți. Va fi o bucurie 
ca în fiecare an să deschideți albumul și să găsiți amintiri frumoase. 

• Faceți o petrecere costumată 
Sunt sigură că toți copiii au în dulap măcar un costum de personaj. Și la fel de sigură că se găsesc și 

ceva bentițe, tichiuțe, pălării și alte chestii haioase. Costumați-vă, fiecare cu ce are, pictați-vă pe față toți și 
faceți o petrecere ad-hoc. Copiii iubesc inițiativele spontane. 

• Petreceți o zi în pijama și instaurați ziua fără reguli 
Săptămâna ne e caracterizată de alergătură și agitație. În week-end, puteți rămâne toată ziua sau o 

jumătate de zi acasă, în pijama. Puteți găti în pijama, puteți dansa, vă puteți uita la televizor, puteți face 
teme în pijama. Dacă vreți să aveți copii cu adevărat fericiți, decretați ziua fără reguli, în care fiecare face 
ce vrea. Cred că cineva o să primească multe puncte în borcanul “cel mai bun părinte din lume”. 

• Faceți monștri din mănuși sau învățați-i pe copii să coasă 
Vă puteți înfrumuseța mănușile cu ochișori,dinți și tot felul de alte “expresii’ cu ajutorul bucăților de 

fetru. De asemenea, puteți să îi învățați pe copii să coasă, începând cu realizarea unor ornamente pentru 
brad din fetru, umplute cu vată. 

• Sunați fiecare câte un vechi prieten 
 Fă o conferință video cu familia ta și cei mai buni prieteni ai familiei din afara țarii. 
 Confecționați câte un cadou 
 Cântați colinde 
 Faceți prăjituri 
 Faceți o noapte cu jocurile din copilărie 
 Citiți câte o poveste de Crăciun 
 Urmăriți un film de Crăciun 
 Oferiți cuiva un cadou anonim 
 Începeți o nouă tradiție de Crăciun 
 Scrie-i o scrisoare lui Moș Crăciun, indiferent câți ani ai 
 Faceți felicitări pe care să lipiți mici obiecte pe care le găsiți prin casă 
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ACTIVITĂȚI DE EXTERIOR 
• Mergeți într-o seară să vedeți orașul luminat 
De preferat, alegeți o seară de week-end sau ieșiți mai târziu, ca să evitați traficul aglomerat. Faceți 

o plimbare pe jos, aerul tare de iarnă vă va da și poftă de somn, mai ales celor mai mici . 
• Vizitați un târg sau o piață de Crăciun 
În aproape fiecare oraș există o piață sau un târg de Crăciun,unde puteți gusta preparate tradiționale 

sau cumpăra cadouri. În București puteți alege Târgul Poveste de Crăciun de la Opera Comică pentru Copii 
sau Piața de Crăciun din Piața Constituției. Mai sunt deschide târguri în Piața Universității și Parcul 
Mogoșoaia. 

• Mergeți la săniuș și la pationar 
Sigur, pentru prima opțiune este obligatoriu să fie zăpadă. Dacă aveți norocul ăsta,profitați, luați 

săniuța și mergeți să retrăiți copilăria alături de copiii voștri. În mai toate parcurile, oricât ar fi de mici există 
o “cocoașă”, o colină pe care copiii o transformă ad-hoc într-un derdeluș perfect. Plecați acasă doar după 
ce v-au înghețat mâinile. 

Pentru a doua activitate, aveți o ofertă destul de bogată de patinoare în București – la Opera Comică 
pentru Copii – în cadrul târgului Poveste de Crăciun, în parcul Cișmigiu, la târgul din Piața Constituției și 
în câteva parcuri din aproape toate sectoarele. 

• Jucați bowling sau fotbal cu baloane înghețate 
Umpleți mai multe baloane cu apă colorată în prealabil cu colorant alimentar, băgați-le în congelator 

la înghețat și după ce au înghețat, ieșiți afară și jucați bowling cu ele pe zăpadă. Puteți să folosiți popice de 
plastic, dacă aveți și să le loviți cu mingiile pe gheață sau puteți transforma jocul într-un fotbal cu bile de 
gheață colorate. Va fi distractiv pentru toți. 

• Faceți o expediție de iarnă 
Îmbrăcați bine și echipați cu tot ce aveți nevoie, puteți porni într-o expediție de iarnă, fie într-o pădure 

din apropierea orașului, fie chiar la munte. Puteți ascunde și mici “comori” în pădure – un plic de ciocolată 
caldă, un mic dulce, o punguță cu nuci și fructe uscate. Copiii vor fi tare încântați să le găsească. Dacă 
sunteți într-un loc sigur și unde vă este permis, puteți face și un mic foc de tabără, la care să vă încălziți și 
să depănați povești. 

• Faceți îngerași în zăpadă 
Este una din activitățile preferate în familia noastră, mai ales la prima zăpadă. Ne îmbrăcăm toți gros, 

ieșim la zăpadă, ne trântim pe spate cât mai drept,cu mâinile și picioarele întinse și le întindem și apropiem 
de câteva ori, astfel încât să iasă forma de îngeraș. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliografie: 
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IMPORTANȚA IMPLICARII PARINȚILOR 

 IN ACTIVITAȚILE EDUCATIVE ALE ȘCOLII 
 

 PROF. IFTENE IULIA- MADALINA 
ȘCOALA GIMNAZIALA SPECIALA PENTRU SURZI NR.1 

 
 Creșterea implicării părinților în activitățile școlii este o bună practică de care țin seama sau ar trebui 

să țină seama toate unitățile școlare din învățământul preuniversitar. 
 De cele mai multe ori, părinții asteaptă mai mult de la școală și nu fac mai nimic pentru dezvoltarea 

unei relații mai strânse cu proprii copii. Pentru ei școala este singura responsabilă de educația copiilor. 
Dezintersul părinților poate nărui tot efortul pe care profesorii îl depun la orele de curs. Fără implicarea și 
ajutorul părinților, sistemul educativ nu își găsește singur căile prin care își poate îmbunătății performanța 
și modul de lucru. 

 Părinţii pot fi atraşi alături de şcoală prin forme variate de activităţi extraşcolare, determinându-i să 
adere la ideea de colaborare activă, acceptând rolul de factor răspunzător în devenirea propriului copil. Deși 
părinții consideră că ei știu ceea ce este bine,pentru că ei aleg, caută și se interesează desprediferite opțiuni, 
acceptul copilului este cel care îi ajută să se implice și să obțină ceva din ceea ce eiîși propun. Părinții care 
au luat parte la activitățile extrașcolare și-au manifestat interesul și aprobarea față de educația oferită de 
școală în general. 

 Ca urmare a activităţilor desfășurate împreună cu părinții, legătura şcolii cu familia se poate 
îmbunătăţi considerabil, părinţii simţindu-se utili, prezentând în acest fel un interes mai mare pentru şcoală. 
Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. 

 Creșterea implicării părinților reprezintă un factor important în dezvolarea și creșterea copiilor. O 
bună colaborare a părinților cu școala poate îmbunătăți procesul de educație. Părinţii sunt, în general, 
parteneri activi în desfăşurarea unor programe care se desfășoară în cadrul şcolii. De asemenea, părinţii pot 
fi atraşi alături de şcoală prin forme variate de activităţi extraşcolare, determinându-i să adere la ideea de 
colaborare activă, acceptând rolul de factor răspunzător în devenirea propriului copil. 

 Părinții pot veni chiar cu idei de realizare a unor activităţi extraşcolare: excursii, concursuri, 
programe artistice care fac mai vizibile manifestările elevilor, precum și rezultatul muncii lor. Aceste 
activităţi extraşcolare au un impact mare în rândul părinţilor, care experimentează astfel relaţii inedite cu 
copiii lor, fapt care îi poate determina să-şi schimbe radical, în mod pozitiv, atitudinea faţă de şcoală. 

 Dascălul are, prin acest tip de activitate, posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să 
le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal - pregătirea copilului 
pentru viaţă. Realizarea acestor obiective depinde în primul rând de profesor, de talentul său, de dragostea 
sa pentru copii, de modul creator de abordare a temelor prin punerea în valoare a posibilităţilor şi resurselor 
de care dispune clasa de elevi . 

 Orice activitate școlară poate deveni extrașcolară prin prelungirea ei într-un context exterior școlii. 
Părinții sunt puși astfel în fața unei game variate de activități care sunt toate foarte atrăgătoare și tentația de 
le face loc tuturor este mare. 

 Pentru creșterea implicării părinților în activitățile școlii apreciem că sunt necesare a fi aplicate 
constant următoarele exemple de bune practici: 

a. Elaborarea de către fiecare școală a unor programe – numite programe de educare/implicare a 
părinților în activitatea școlară - care să fie cunoscute de elevi și părinți care să contribuie la creșterea 
implicării și responsabilizării părinților în activitățile școlare; 

b. Obținerea unei implicări benevole a părinților, de bună voie, care numai astfel poate fi benefică, 
iar sprijunul acordat este real; 

c. Implicarea părinților în activitățile extrașcolare; 
d. Participarea părinților, alături de copil, la activitatea de învățare de acasă. 
 Deși părinții elevilor sunt, ca toți părinții extrem de ocupați cu problemele familiale sau profesionale 

curente, este în interesul lor evident, dar și al tuturor celorlalți actori educaționali și locali care au legătură 
cu problemele educaționale, să se implice în rezolvarea problemelor educaționale, semnalate de instituția 
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educațională și, împreună cu factorii de conducere ai școlilor în cauză sau ai instituțiilor/autorităților locale 
să găsească cele mai bune căi și mijloace pentru a rezolva cu succes toate problemele apărute în domeniul 
educației. 
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 ÎN AȘTEPTAREA LUI MOȘ CRĂCIUN 

 MODEL DE ACTIVITATE DESFAȘURATA ONLINE 
 

 PROFESOR EDUCATOR: IGNAT DIANA,  
ȘCOALA GIMNAZIALA SPECIALA „SF. MINA”- CRAIOVA 

 
Actualul context educațional, pune un deosebit accent pe digitalizarea procesului instructiv-educativ 

și totodată pe formarea și adaptarea din mers a cadrelor didactice, pe de o parte, dar și a parinților, pe de 
altă parte în ceea ce privește utilizarea calculatorului, a platformelor educaționale sau a altor mijloace de 
comunicare cum ar fi watts-up, messenger, etc. 

În acest sens, lucrul cu copilul deficient mintal – cazul elevilor școlii noastre- devine din ce în ce mai 
dificil, deoarece activitățile desfășurate online, pe platformele digitale, sau care utilizează ca suport softurile 
educaționale nu pot fi accesate de către aceștia prin propriile abilități, ei fiind de cele mai multe ori ajutați 
de către părinți, aceștia din urmă devenind umbra copilului, mijlocul de legătură între profesor si elev, prin 
însăși operațiunea de manevrare a dispozitivului de acces.  

Astfel, părintele va pune la dispoziția copilului un telefon mobil, o tabletă sau un laptop, în funcție 
de posibilități, de pe care copilul va putea accesa fișele de lucru propuse spre rezolvare, filmulețele de 
vizionat, precum si jocurile educative, toate acestea menite să contribuie la buna desfășurare a activităților 
de terapie educaționala complexă și integrată . Ajutat de către parinte la orele desfășurate pe platformele 
digitale alese- în cazul nostru classroom- elevul va putea să realizeze cerințele activităților și tot cu ajutorul 
părintelui, va putea transmite, prin poze, clipuri video, repostări de materiale realizate online - cazul 
accesării softurilor educaționale, feedback-ul necesar.  

Avand în vedere specificul tematicii propuse, vom analiza un model de activitate de terapie 
ocupațională desfășurată online. 

Pentru început, profesorul propune elevilor vizionarea unui filmuleț – tutorial, care prezintă 
modalități simple de confecționare a unor ornamente pentru bradul de Crăciun: fulg de nea, glob, om de 
zăpada. Acest material video, va fi însoțit și de cateva întrebări la care elevii trebuie să răspună oral- aici 
intervenind din nou parintele, care va acționa în sprijinul copilului, adecvat interesului propriu de a se 
implica în activitate.  

Este indicat ca activitățile cu această categorie de copii să nu depășească 30 de minute, fapt pentru 
care, profesorul va cere copiilor să se apuce de lucru, să încerce confecționarea cel puțin a unui ornament 
de pom ca cel prezentat în filmulet, iarăși fiindu-le necesară prezența unui adult alături.  

Dacă profesorul are cunoștința despre posibilitățile copiilor de a participa la o activitate interactivă, 
va iniția chiar o întalnire pe platforma digitală, astfel oferind elevilor posibilitatea să prezinte în direct 
produsul muncii lor, să interacționeze cu ceilalți și sa primeasca indicații, dar și aprecieri din partea 
profesorului. La finalul întalnirii, elevii vor prezenta lucrările și, cu ajutorul parinților, vor încărca pe 
platformă poze care să arate etapele de lucru și produsele finite. 

Dacă însă posibilitățile elevilor nu permit participarea la întalniri video, profesorul poate solicita 
rezolvarea unei fișe de lucru pe care o va încărca o data cu filmulețul pe platformă, fișă care va avea drept 
scop identificarea aceluiași tip de ornamente, ce vor trebui de aceasta dată colorate online, sau descărcate, 
printate și colorate clasic, eventual numarate, sau asociate în grupuri de același fel.  

Prin această acțiune, profesorul educator, încearcă înlocuirea activităților de dezvoltare a 
psihomotricitatii fine- desfășurate cu creionul și culorile - cu cele desfășurate cu ajutorul mouse-ului sau 
cursorului pe ecran.  

De asemeni prin rezolvarea fișelor de lucru proopuse, se are în vedere dezvoltarea percepției și a 
reprezentărilor, dezvoltarea proceselor cognitive, utilizarea la maxim a analizatorilor, precum si exersarea 
abilităților oculo-motorii, atat de necesare în procesele senzoriale.  

În concluzie, prin desfășurarea unui program structurat de instruire prin digitalizare, elevul capătă noi 
valențe în procesele gandirii, mijlocul de acțiune fiindu-i din ce în ce mai la îndemana, familiarizandu-se 
cu dispozitivele, cu soft-urile educaționale, acestea fiind percepute ca făcand parte din procesul de joc în 
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care este abordat elevul cu deficiente, cunoscut fiind faptul ca principala metodă didactică utilizată în 
procesul educativ al acestuia este învățarea prin cooperare, de cele mai multe ori, bazată pe joc.  

Deci, este clar ca utilizarea calculatorului trebuie sa-si găsească și de acum înainte un loc bine definit 
în procesul instructiv-educativ al elevului deficient, fiind nu doar un mijloc ci un real suport pentru 
dezvoltarea acestuia.  
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TRADITII SI OBICEIURI DIN OLTENIA 

 
PROF. INV. PRIMAR: ILIESCU AURORA 
LICEUL PREDA BUZESCU - BERBESTI 

 
În fiecare an, în data de 25 decembrie, toţi creştinii sărbătoresc naşterea Domnului nostru, Iisus 

Hristos. Din câte se ştie, există însă nenumărate tradiţii legate de această sărbătoare despre ale căror origini 
nu cunoaştem foarte multe lucruri şi despre care, cu siguranţă, am vrea să ştim mai multe amănunte… 

Aşadar, Crăciunul sau Naşterea Domnului (naşterea lui Iisus Hristos) este sărbătoarea creştină 
celebrată la 25 decembrie (în calendarul gregorian) sau 6 ianuarie (în calendarul iulian), în fiecare an. Ea 
face parte din cele 12 sărbători domneşti (praznice împărăteşti) ale Bisericilor bizantine, a treia mare 
sărbătoare după cea de Paşti şi de Rusalii. În anumite ţări, unde creştinii sunt majoritari, Crăciunul e de 
asemenea sărbătoare legală, iar sărbătoarea se prelungeşte în ziua următoare, 26 decembrie: a doua zi de 
Crăciun.. 

Crăciunul în tradiţia românească 
Pe teritoriul românesc, Crăciunul este una dintre cele mai importante sărbători creştine. În folclor se 

spune că Fecioara Maria, când trebuia să nască pe fiul lui Dumnezeu, umbla, însoţită de dreptul Iosif, din 
casă în casă, rugându-i pe oameni să-i ofere adăpost pentru a naşte. Ajunge la casa unor bătrâni, Crăciun şi 
Crăciunoaia, însă nici aceştia nu o primesc, spre a nu le spurca locul prin naşterea unui prunc zămislit din 
greşeală. Nemaiputând merge, Maria a intrat în ieslea vitelor, unde au apucat-o durerile naşterii. 
Crăciunoaia, auzind-o şi ştiind ce înseamnă o naştere de copil, i s-a făcut milă de dânsa şi s-a dus la ea, 
îndeplinind rolul de moaşă. Crăciun, când a aflat, s-a supărat şi i-a tăiat babei mâinile; apoi, înspăimântat 
de tot ce s-a întâmplat, a plecat de acasă. Crăciunoaia a umplut, cum a putut, un ceaun cu apă, l-a încălzit, 
şi l-a dus să scalde copilul. Maria i-a zis să încerce apa, şi când a băgat cioturile mâinilor, acestea au crescut 
la loc, mai frumoase decât erau înainte; de la această minune se crede că moaşele au mâini binecuvântate. 
În altă variantă a poveştii, Maria suflă peste mâinile Crăciunoaiei şi acestea cresc la loc. 

Pomul de Crăciun 
Împodobirea pomului de Crăciun este un obicei, venit din Occident, cel mai probabil de la popoarele 

germanice. În tradiţia românească, obiceiul există încă din cele mai vechi timpuri. În zilele noastre, 
împodobirea bradului de Crăciun a devenit unul dintre cele mai iubite datini, atât în mediul urban, cât şi în 
mediul rural, odată cu aşteptarea, în seara de Ajun, a unui personaj nou, Moş Crăciun, o variantă 
americanizată a Sfântului Nicolae. 

Ignatul 
Românii taie porcul în ziua de 20 decembrie, zi în care toată familia este ocupată cu pregătirile, 

fiecărui membru revenindu-i diverse munci. În funcţie de zonă, tăierea şi prepararea bucatelor urmează un 
ritual specific bine stabilit. La români modul cum este pregătit şi pârlit, atestă străvechiul ritual al arderii 
ofertei şi jertfei zilei. Toate pregătirile se termină cu mult aşteptata pomană a porcului: gospodinele fac o 
mămăligă mare, prăjesc carnea proaspătă şi udată din belşug cu vin, invită la masă toţi participanţi la ritualul 
tăierii porcului. După masă, gospodinele încep să spele maţele, să toace carnea şi se apucă de pregătit 
bucatele specifice Crăciunului şi Anului Nou. 

Moş Crăciun 
El împarte cadouri tuturor copiilor în noaptea de Crăciun (24 spre 25 decembrie). Nu este clar când 

şi pe ce cale a pătruns mitul lui Moş Crăciun în obiceiurile româneşti. În orice caz, Moş Crăciunul românesc 
are plete şi barba albă, iar sania lui nu este trasă de reni, ci, în cel mai bun caz, de cerbi. Astăzi nu poate fi 
despărţit - nici în imaginaţia copiilor, nici în pregătirile părinţilor - de sărbătoarea Ajunului (seara de 24 
decembrie). În timpul regimului comunist ateist, i s-a schimbat numele după modelul rusesc în „Moş 
Gerilă”, ceea ce a provocat riposta promptă a lui Al. O. Teodoreanu-Păstorel într-un distih celebru care, din 
motive de purism academic, nu poate fi redat aici…. 

Obiceiuri la olteni 
Vin sărbătorile de iarnă, şi odată cu ele, ca peste tot în ţară, reînvie tradiţiile şi obiceiurile olteneşti, 

păstrate din moşi-strămoşi. În această zonă etnografică, există tradiţii şi obiceiuri inedite, care se mai 
păstrează încă, atât în mediul urban, cât şi în mediul rural, şi care constituie o unicitate în ţara noastră. 
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În toată zona Olteniei există numeroase colinde specifice, dar cele mai cunoscute şi răspândite sunt: 
„Steaua”, „Capra” şi „Pluguşorul”. 

„Steaua”: este o datină străveche care încă se mai practică din Ajunul Crăciunului şi până la ivirea 
zorilor. Ceata este formată din patru copii, fiecare dintre ei având un rol prestabilit în cadrul grupului: unul 
ţine steaua, celalalt este responsabil cu adunarea banilor, a nucilor şi a covrigilor, iar ceilalţi doi ţin săcuiul 
şi un ciomag, pentru a se apăra de câini. 

„Capra”: Acest obicei ţine, de regulă, de la Crăciun până la Anul Nou. Măştile care evocă la Vifleim 
personaje biblice sunt înlocuite aici de masca unui singur animal, al cărui nume variază de la o regiune la 
alta. Capra saltă şi se smuceşte, se roteşte şi se apleacă, clămpănind ritmic din fălcile de lemn. Un spectacol 
autentic trezeşte în asistenţă fiori de spaimă. Mult atenuat în forma sa citadină actuală, spectacolul se 
remarcă mai ales prin originalitatea costumului şi a coregrafiei. 

„Pluguşorul”: este cel mai răspândit obicei ce se recită din casă-n casă, în Ajunul Anului Nou, seara, 
sau până în dimineaţa Anului Nou. Era practicat de copii sau adolescenţi, ca şi acum. Dar se spune ca, mai 
demult, îl practicau numai bărbaţii în puterea vârstei. Plugul e întotdeauna însoţit de strigături, pocnete de 
bici şi sunete de clopoţei. Recitată într-un ritm vioi, urarea devine tot mai veselă, mai optimistă, pe măsură 
ce se apropie de sfârşit… 

„Sorcova”: aparţinând obiceiurilor de Anul Nou. Umblatul cu sorcova e mai cu seamă bucuria 
copiilor. Aceştia poartă o crenguţă înmugurită de copac sau o sorcovă confecţionată dintr-un băţ, în jurul 
căruia s-au împletit flori de hârtie colorată. Înclinată de mai multe ori în direcţia unei anumite persoane, 
sorcova joacă întrucâtva rolul unei baghete magice, înzestrate cu capacitatea de a transmite vigoare şi 
tinereţe celui vizat. Textul urării, care aminteşte de o vrajă, nu face decât să întărească efectul mişcării 
sorcovei…. 
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PROIECT DE ACTIVITATE EXTRACURRICULARA 

 
DATA: 19.12.2019 

 COORDONATOARE ⁄ INIȚIATOARE PROIECT:  
PROF. INV. PREȘCOLAR ILIESCU NICOLETA-ANDREEA 

 
Grupa mare cu program prelungit 
Tipul activității: serbare-scenetă 
Activitate: „Nașterea lui Iisus Hristos”- scenetă de Crăciun  
  

 
 
Motto:  
 „Sunt sigur că întotdeauna m-am gândit la Crăciun, când i-a venit vremea, ca la un timp bun, un timp 

plăcut, în care să fii blând, iertător, mărinimos, singurul timp pe care îl ştiu, în calendarul lung al anului, 
când bărbaţii şi femeile par să-şi deschidă la unison, din propria voinţă, inimile închise”. Charles Dicken 

Scop:  
- cunoașterea, stimularea și afirmarea potențialului artistic al copiilor; 
- păstrarea și valorificarea tradițiilor și obiceiurilor zonale de Crăciun. 
Obiectivele proiectului: 
1. să memoreze rolurilor și replicile din scenetă; 
2. să intoneze expresiv replicile memorate anterior; 
3. să intoneze corect, expresiv colindele și cântecele de iarnă; 
4. să se costumeze adecvat în funcție de rolul primit. 
Grup țintă: preșcolarii grupei mari cu program prelungit, părinți și bunici 
Resurse:  
- materiale: costume, microfon, scaune, boxe, covor, fotografii, Cd. 
- umane: educatoare, preșcolari, părinți, bunici. 
- temporale: 2 ore. 
- procedurale: memorizare, dramatizarea, conversația, explicația, demonstrația, exercițiu, 

observația sistematică, instructajul verbal, aprecierea verbală; 
- forme de organizare: individual, frontal. 
Locul de desfășurare: sala de grupă. 
Durata: decembrie 2019 
Evaluarea proiectului: fotografii și raportul activității. 
Argument: 
 Pentru noi toţi, iarna nu este numai anotimpul zăpezii şi al frigului, ci şi acela al bucuriilor prilejuite 

de atâtea datini şi obiceiuri legate de sarbătorirea Naşterii Domnului. Este o perioadă în care primim şi 
dăruim multă iubire şi căldură sufletească. Acest lucru se remarcă şi în entuziasmul cu care se fac pregătirile 
pentru această sărbătoare. 

 Astfel grădinița dedică în fiecare an, acestei sărbători, un program artistic. În acest an grupa mare cu 
program prelungit le oferă posibilitatea părinților, bunicilor, fraților și surorilor să se lase prinși sub magia 
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unei povești captivante, și anume, Povestea Nașterii Lui Iisus Hristos. Această poveste are drept actori 
preșcolarii grupei mari cu program prelungit. 

 Desfășurarea activității proiectului: 
Sceneta cu tema Crăciunul - Naşterea Domnului nostru Iisus Hristos Copiii vor fi costumaţi în 

funcţie de personajele pe care le vor interpreta. 
Personaje 
*Maica Sfântă – Maria 
*Iosif 
*Magii – 3 
*Păstorii – 3 
*Îngerii – 3 
*Irod – Împărat 
*Ostaşul 
*Povestitorul 
Centrul decorului îl constituie: 
*icoana cu naşterea lui Iisus 
*ieslea  
*lumânări 
*brad de Crăciun 
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE REALIZAT ÎN 

PARTENERIAT CU PĂRINŢII 
 

PROF. INV. PRIMAR IMETS ERZSEBET KATALIN 
ȘCOALA GIMNAZIALA” BORBATH KAROLY” 

 
În fiecare an realizez un parteneriat cu părinţii elevilor pe care îi îndrum, parteneriat denumit “Doi 

parteneri-un singur scop”. Motivul realizării acestui parteneriat este necesitatea menţinerii unităţii de 
cerinţe în educaţia copilului, necesitatea realizării unei legături reale între şcoală şi familie ca parteneri egali 
în educaţia copilului. Scopul acestui parteneriat este implicarea şi participarea reală a părinţilor în 
activităţile la clasă şi la cele extracurriculare. Ca obiective majore ale acestui parteneriat aş aminti: formarea 
părinţilor în spiritul ideii de parteneri egali în educaţia copiilor; convingerea părinţilor pentru a investi în 
dezvoltarea personală a copilului şi a grupului în ansamblu; implicarea părintilor în atragerea de resurse 
(financiare sau materiale) necesare unei bune desfăşurări a actului educaţional; creearea unui mediu 
educativ pozitiv, favorabil, adecvat pentru o stimulare continuuă a învătarii spontane a copilului; 
achizitionarea de către părinţi a unor informaţii şi cunoştiinţe pe care să le folosească în educarea propriilor 
copii; implicarea părinţilor în atragerea şi găsirea de resurse materiale şi financiare necesare derulării 
serbării de Crăciun, de sfârşit de an şcolar, organizării de excursii şcolare. Învățământul primar este o treaptă 
importantă și responsabilă în cadrul sistemului de învățământ. El constituie temelia includerii copilului în 
activitatea asiduă și ordonată dintr-o colectivitate de semeni, care este mereu în schimbare și presupune 
competitivitate.  

 Odată cu intrarea în școală, copilul trăiește în două lumi diferite: una a familiei, colorată încă de 
afectivitatea primei copilării, cealaltă, a școlii, încărcată de noi exigențe și de promisiunile viitorului, la fel 
de importante. Dacă aceste medii educaționale se completează și se susțin, ele asigură într-o mare măsură 
buna integrare a copilului în activitatea școlară și, pe plan mai general, în viața socială.  

Ca exemplu, în luna decembrie, copiii au împodobit bradul de Crăciun împreună cu părinții, cântând 
colinde, dansând în jurul bradului şi, într-o altă întâlnire copiii au văzut un mic spectacol prezentat de 
colegii lor din clasa a II-a, care au prezentat sceneta “Căsuţa din oală”.  

În domeniul colaborării școală-familie, punctul de plecare este cunoașterea prealabilă a părinților de 
către învățător, a familiei, a climatului familial. Activitatea educativă îmbracă și în școala noastră o 
multitudine de forme la următoarele nivele: comitetul de părinți, consiliul reprezentativ al părinților, vizitele 
la domiciliu, corespondența cu părinții, consultațiile pedagogice, implicarea părinților în activitățile școlii, 
activitățile nonformale(excursii, cercuri, serbări, aniversări, cursuri), consultații la cererea părinților. 
Numărul mare de contacte școală-familie nu asigură neapărat rezultate fructuoase. Întâlnirile colective cu 
părinții reprezintă cea mai “profitabilă”și democratică formă de colaborare a învățătorului cu familiile 
elevilor săi. Pentru învățător înseamnă un cadru de manifestare și de perfecționare a calităților sale 
manageriale, un moment optim de conștientizare și de mobilizare a părinților într-un parteneriat real, prilej 
de a învăța și el din experiența părinților. 

Pentru părinți, adunările colective reprezintă tot atâtea prilejuri de autoevaluare și de sporire a 
competențelor educative, de informare pedagogică avizată, decide înțelegerea complexității fenomenului 
instructiv-educativ și a poziției pe care o ocupă în acest proces. 

În toate cazurile de întâlniri, contacte, proiecte, raporturi mutuale, au fost implicați, în mod egal, elevii 
ca parteneri de dialog și ca beneficiari ai unor servicii educaționale de calitate necesare dezvoltării 
armonioase a personalității.  
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IMPORTANȚA ACTIVITAȚILOR EDUCATIVE REALIZATE IN 

PARTENERIAT CU PARINȚII 
 

INDRIEȘ OLGA CRISTINA,  
ȘCOALA GIMNAZIALA ,,IOSIF MOLDOVAN” ARAD 

 
 Colaborarea dintre familie şi şcoală este un factor esenţial în procesul de educare a şcolarilor. Numai 

împreună putem reuşi să dăm societăţii un cetăţean pregătit, gata să înfrunte problemele inerente ce apar, 
capabil să relaţioneze, să se integreze în colectivitate, să facă faţă cerinţelor acesteia. 

Colaborarea şcolii cu familia: 
Şcoala şi familia sunt cei doi poli de rezistenţă ai educaţiei, care contribuie, prin mijloace specifice, 

la formarea tineretului. Familia este prima şcoală a copilului. Familia oferă copilului primele informaţii 
despre lumea cel înconjoară, primele norme şi reguli de conduită, dar şi climatul socio-afectiv necesar 
trebuinţelor şi dorinţelor sale. Mediul familial şi mediul de scoala îşi exercită, pe rând, influenţa asupra 
copilului. Copilul petrece mai mult timp la scoala decât în familie, iar aceasta constituie pentru el un mediu 
mai stabil. Este indispensabil să se stabilească o linie de acţiune comună. 

Pentru o intervenţie cât mai eficientă a învățătoarei, aceasta trebuie să cunoască condiţiile vieţii în 
familia copilului:condiţiile de igienă asigurate, regimul alimentar, programul de somn, distracţie, gradul de 
implicare a copiilor în activităţile gospodăreşti, implicarea părinţilor în activităţi cu valenţe formative 
precum:lectura poveştilor, maniera de implicare a părinţilor în jocul copiilor, atitudinea lor faţă de joc, 
natura relaţiilor dintre părinţi-copii, a relaţiilor dintre fraţi,concepţia părinţilor despre scoala etc. 

Convergenţa către finalităţile comune în educaţia familială şi în scoala se obţine dacă vizitele sunt 
reciproce. Vizitarea scolii de către părinţi este un prilej de familiarizare a acestora cu obiectivele activităţii 
instructiv-formative oferite de documentele curriculare şi formulate de către invatatoare. Asistenţa 
părinţilor la unele activităţi ale şcolii (şezători, vizite, excursii etc.) şi chiar implicarea acestora în 
organizarea, desfăşurarea şi evaluarea lor le vor permite o mai bună cunoaştere a particularităţilor propriilor 
copii, a dificultăţilor pe care aceştea le întămpină în activităţile comune, a comportamentelor dezvoltate de 
copil în relaţia cu co-vârstnicii şi cu alţi adulţi. 

Bune practici ale colaborării şcoală-familie-comunitate în educarea elevului: 
În cadrul unui proiect derulat in şcoală având ca temă colaborarea şcoală-familie s-a organizat un 

atelier pentru părinţi: ,,Construim familii puternice”, realizat sub îndrumarea cadrului didactic în colaborare 
cu psihologul şcolar.  

S-a derulat o activitate în cadrul ședinței cu părinții din luna martie. Activitatea a avut în vedere 
conștientizarea părinților în legătură cu tema Ai un copil răsfățat? Ce e de făcut?. 

Doamna prof. consilier școlar explică părinților rolul consilierii psihopedagogice de grup organizată 
în cadrul ședințelor cu părinții. Se poartă discuții pe marginea subiectului Ai un copil răsfățat? Ce e de 
făcut?. Părinții participă activ la dialog. Se prezintă câteva sfaturi și sugestii. 

Fiecare părinte participant completează un chestionar pentru depistarea stilului parental. Părinții au 
fost informați despre rolul profesorului consilier școlar/psiholog și profesorului itinerant în școală și despre 
modul de lucru al acestora cu copiii. 

Au participat: părinții elevilor, prof. consilier școlar/psiholog, profesor învățământ primar – 
învățătoarea clasei, profesor itinerant. 

 O altă activitate derulată în cadrul proiectului a fost ,,Părinţi voioşi lângă copii frumoşi” realizată sub 
îndrumarea cadrului didactic în colaborare cu profesorul itinerant din şcoală. Cu prilejul zilei de 8 martie 
copiii au participat la două tipuri de activități alături de mămici. S-au realizat felicitări împreună cu mamele 
la MC Donalds, s-au interpretat cântece despre primăvară și despre mama.  

A doua activitate s-a derulat la Biblioteca Județeană Arad. Copiii au dedicat mamelor câteva vorbe 
înțelepte învățate cu sprijinul învățătoarei, profesorului consilier, profesorului itinerant din școală și 
studentei/ voluntare prezentă la activitățile clasei. S-au interpretat cântece despre mama. Copiii și mamele 
au participat la o activitate coordonată de bibliotecara de la secția de copii și coordonatoarea Ludotecii din 
cadrul secției de copii . Copiii au audiat o poveste citită de către bibliotecară, au discutat și au desprins 
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mesaje împreună cu mamele. A fost prezentată secția de copii, ludoteca si modalitatea de împrumut a 
cărților. 

Au participat: elevii clasei, părinți, profesorului itinerant, studentă /voluntară, profesor învățământ 
primar. 

Cosider că relaţia de colaborare între şcoala, familie şi comunitate are efecte benefice asupra 
dezvoltării personalitaţii copiilor, comunicării eficiente dintre cele trei părţi şi crearea oportunitătii 
societăţii de a răspunde intereselor elevilor în funcţie de nevoile comunităţilor locale.  

 
BIBLIOGRAFIE: 
*Anton Ilica, Pedagogia Contemporană, Ed. Tiparniţa, Arad, 2015 
*Tiberiu Dughi, Alina Roman, Dimensiuni psihologice ale învăţării, Ed. Universităţii Aurel Vlaicu, 

Arad, 2008 
*A.Glava şi C.Glava, Introducere în Pedagogia preşcolară, ed. Dacia,Cluj Napoca, 2002 
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PREZENTAREA UNOR ACTIVITAȚI EDUCATIVE ONLINE ORGANIZATE 
PENTRU MARCAREA SARBATORILOR DE IARNA  

(ORA DE JOC ȘI MIȘCARE) 
 

IONAS CLAUDIA RAMONA 
 

Obiective 
operaţionale 

Activităţi de 
învăţare 

Conţinutul esenţial  Strategii Evaluare 

O1-să dovedească 
înțelegerea jocului 
găsind o poreclă 
adecvată cerinței; 
(1.1., 1.3.) 
 
 
 
 

Ex. de rezolvare 
corectă a cerinței, 
găsind o poreclă 
adecvată. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La ora de Joc și mișcare, 
introducerea în activitate se 
realizează cu ajutorul unui joc. 
 
„Numele meu preferat” 
Ce se întâmplă dacă ești 
nemulțumit de numele tău? Cel 
mai simplu e să-ți alegi unul pe 
placul tău. E suficient să arunci 
un ochi în cartea de telefon, 
pentru a-ți veni veni o groază de 
idei amuzante. Ce-ar fi să te 
cheme Rudolf Pufulete sau 
Fridolin Grivei sau Fulgușor 
Pufos? Și dacă ți-ai găsit „numele 
de vis”, poți extinde căutarea 
ghidușă pentru colegii de clasă 
sau profesorii de la școală. 
  

Metode şi 
procedee: 
-conversația 
-explicația 
-exercițiul 
-observația 
Mijloace de 
învăţământ: 
-
laptop/telefon 
Forma de 
organizare: 
-frontal 
-individuală 

Rezolvarea corectă 
a cerinței 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O2-să execute 
corect 
mișcările/gesturile 
sugerate de 
spiridușul Ernie. 
(1.3., 2.1.) 
 

Ex. de executare 
corectă a 
mișcărilor/gesturi 
lor sugerate de 
Spiridușul Ernie. 

În continuare, ne jucăm jocul 
”Simon spune…„, joc disponibil 
pe platforma wordwall. 
 
Adu repede trei obiecte de 
culoare albastră. 
Cântă un cântec de iarnă. 
Sari într-un picior cu o mână la 
spate și alta pe cap (timp de 15 
secunde). 
Imită-l pe Moș Crăciun. 
Adu-ne cât poți de repede o 
pereche de șosete, o pastă de dinți 
și un obiect pe care îl pui în brad. 
Ridică mâinile sus daca ai fost la 
schi vreodată și ridică o singură 
mână dacă nu ai fost. 
Aleargă pe loc timp de 20 de 
secunde dacă îți plac sărbătorile 
de iarnă. 
Mergi ca piticul de la Polul Nord 
timp de 30 de secunde. 
Dacă ai făcut un om de zăpadă 
pune mâinile pe cap. 
Îți place să împachetezi cadouri? 
Dacă îți place fă cu două degete 
ca și foarfeca. 
Numește 3 colinde învățate la 
școală. 

Metode şi 
procedee: 
-conversația 
-explicația 
-exercițiul 
-observația 
-jocul 
Mijloace de 
învăţământ: 
-
laptop/telefon 
-platforma 
wordwall 
Forma de 
organizare: 
-frontal 
-individuală 

Executarea corectă a 
mișcărilor/gesturilor 
sugerate de 
Spiridușul Ernie. 
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Sari ca mingea 10 secunde dacă 
te-ai dat cu sania. 
Sari într-un picior dacă ai ajutat-
o pe mama la prăjituri. 
Dacă îți dorești să mergi la Polul 
Nord, sari ca mingea de trei ori. 
Pune mâinile pe urechi dacă ai 
fost cuminte anul acesta. 
Pune mâinile pe umeri dacă i-ai 
scris Moșului o scrisoare. 
Pune mâinile pe șold dacă ai fost 
la colindat și mâinile sus dacă nu 
ai fost. 
Dacă îți place să împodobești 
bradul adu repede un glob. 
Imită cum faci un om de zăpadă. 
Dacă îți place anotimpul iarna 
pocnește din degete. 
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SA SARBATORIM CRACIUNUL PRIN MAGIE ȘI JOC 

 
BRINDUȘA-PETRONELA IONESCU 

LICEUL TEHNOLOGIC „PETRU PONI” IAȘI  
 
Jocurile și activitățile educative stau la baza învățării, în general, a limbilor străine, în particular, la 

copii și adolescenți, iar Crăciunul și sărbătorile de iarnă oferă o ocazie nouă de îmbogățire a vocabularului 
și a culturii generale și asigură totodată acea doză de divertisment, de care oricine are nevoie pentru un 
psihic solid și o atitudine pozitivă.  

Odată cu dezvoltarea personalității celor mici, jocurile au și un alt rol, la fel de important: acela de a 
apropia familia. Copiii învață cel mai bine atunci când sunt într-o relație de familie armonioasă, unde toți 
sunt și gândesc „pe aceeași lungime de undă”. Este bine cunoscut modul în care copiii se „închid” în ei 
când părinții sau profesorii le țin prelegeri și îi ceartă. Pe de altă parte, atunci când li se permite să se joace, 
se „luminează” instant. Cu ajutorul imaginației, ei se implică în activitățile ludice și se simt încrezători în 
propriile forțe. 

 Bineînțeles că jocurile de societate, de mimă, sportive sau de tip karaoke sunt preferatele copiilor. 
Dar în contextul actual, când învățarea și o mare parte din servicii s-au mutat în mediul virtual, o serie 
întreagă de jocuri online pot fi fructificate atât de profesori, în cadrul orelor, cât și de părinți, în timpul liber. 
În luna decembrie, acestea pot fi adaptate și legate de sărbătorile de iarnă (Crăciunul, Anul Nou). 

 În cadrul orelor de limba franceză sau de dirigenție, am descoperit că pot fi folosite cu succes 
activitățile ludice de pe site-uri precum https://www.liveworksheets.com/, https://wordwall.net/ro/, 
https://quizizz.com/, https://learningapps.org/login.php, https://www.researchgate.net/, 
https://exolingo.com/loginPage.php?logOut=1, https://www.ortholud.com/index.html, 
https://www.logicieleducatif.fr/. Este vorba despre jocuri de cărți, concursuri de tip „Vrei să fii milionar”, 
lovește cârtița, spânzurătoarea, potrivește coloanele, deschide caseta, cursă în labirint, anagrame, bingo, 
învârte roata, cursa de cai, pe diverse teme, inclusiv cea a Crăciunului. Câteva exemple pot fi văzute prin 
accesarea următoarelor linkurilor: https://learningapps.org/15965687, 
https://wordwall.net/ro/resource/7839787, https://www.liveworksheets.com/sv1418451ex, 
https://www.ortholud.com/jeux-pour-noel.html, 
https://www.logicieleducatif.fr/eveil/memoire_spatialisation/liste-du-pere-noel.php.  

Pentru proiecte, care pot fi realizate împreună cu alți membri ai familiei (părinți, bunici, frați), utilizez 
în special https://www.storyjumper.com/, unde se pot realiza cărți virtuale despre tradiții și obiceiuri de 
iarnă din mai multe țări (precum în exemplele https://www.storyjumper.com/book/read/22447888/Les-
Traditions-de-Noel-En-France, https://www.storyjumper.com/book/read/17734948/Ajunul-Crăciunului). 
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 Accesarea acestor activități de către părinți sau profesori se poate face foarte ușor, fie prin simplul 

click pe linkul cu site-ul dorit, fie prin crearea unui cont gratuit cu adresa de Google sau contul de Facebook. 
Produsele copiilor astfel obținute sunt accesibile, colorate, interactive, amuzante și educative.  

 Folosind jocul ca metodă de lucru cu elevii ne facem un plan, ne fixăm un scop, stabilim niște reguli, 
iar finalitatea aduce o satisfacție de ambele părți (adulți și copii). Activitatea ludică asigură o doză de 
libertate și nu presupune sancțiuni severe sau o presiune prea mare. Lumea virtuală reprezintă o adevărată 
atracție pentru toți și oferă o sursă bogată de resurse. Așa că părinți și profesori haideți să îi invităm pe copii 
la joc pentru a-i determina să învețe și pentru a-și lăsa imaginația să lucreze! 
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PLANIFICAREA ACTIVITATILOR ONLINE  
PENTRU SARBATOAREA CRACIUNULUI 

 
PROF. IONESCU IRODINA 

GRADINITA CU P.N. „ARLECHINO” STR. I, DEJ, JUD. CLUJ 
 

DATA 
/ 
ZIUA 

INTERVALE 
ORARE 

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 

 
 
LUNI 
14.12.2020 

8.00-8.30 
 
8.30-9.00 
 
 
9.00-11.30 
 
 
 
 
 
 
11.30 –12.30 
 
 
12.30-13.00 

ADP- Primirea copiilor 
ALA- Joc liber 
ALA:  
Construcții: ”Ieslea” 
Stiința: Noapte de Crăciun - puzzle 
ADP: Întâlnirea de dimineață: activitate de grup  
” Cine a fost Mos Craciun?”  
ADE: Activitate integrată „Noapte de Crăciun” 
”ALA+DS NI+II 
DS:  
 “În seara de Crăciun” 
- lectură dupa imagini 
DEC: NII: DEC: ”La colindat”-intonare de colinde 
ADP: Tranziție - “Moș Crăciun” (ghicitori) 
ALA: “Ștafeta lui Moș Crăciun” – joc de mișcare; ALA- Joc liber 
ADP- Ne luăm “La revedere” 

 
 
MARȚI 
15.12.2020 

8.00-8.30 
 
8.30-9.00 
 
 
9.00-11.30 
 
 
 
11.30 –12.30 
 
 
12.30-13.00 

ADP- Primirea copiilor 
ALA- Joc liber 
ALA: Construcţii: “Casa lui Mos Craciun” 
Artă: „ Casa lui Moş Crăciun” - modelaj 
ADP: Întâlnirea de dimineață: activitate de grup „Ce ne dorim de 
la Mos Craciun?”  
ADE: Activitate integrată: DLC+DOS:NI+II 
,,Moş Crăciun” 
- ”Moş Crăciun”- memorizare 
- ”Fursecuri pentru Moş Crăciun”- activitate gospodărească 
ADP: Tranziție - “Moş Crăciun” (cântec) 
ALA: “Plimbă cadoul!” – joc de mișcare;  
ADP- Ne luăm “La revedere” 

 
 
MIERCURI 
16.12.2020 

8.00-8.30 
 
8.30-9.00 
 
 
9.00-11.30 
 
11.30 –12.30 
 
 
 
12.30-13.00 

ADP- Primirea copiilor 
ALA- Joc liber 
ALA Ştiinţă: “Cadouri mari si mici”  
Arta: ”Casa Moșului”- fig.geometrice –desen  
ADP: Întâlnirea de dimineață: activitate de grup „Nasterea 
Domnului” 
ADE: Activitate integrată: Să-l ajutăm pe Moș Craciun  
DS+DOS: NI+II: 
 DS: ”Traistuța lui Mos Craciun” – joc logic pătrat, cerc, triunghi 
 DOS: ”Legenda lui Moș Crăciun”- poveste.  
ADP: Tranziție - “Moș Crăciun” (poezie) 
ALA: Joc liber “Mosul doarme”;  
ALA- Joc liber 
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ADP- Ne luăm “La revedere” 

 
 
JOI 
17.12.2020 

8.00-8.30 
 
8.30-9.00 
 
 
9.00-11.30 
 
 
 
 
 
11.30 –12.30 
 
12.30-13.00 

ADP- Primirea copiilor 
ALA- Joc liber 
ALA:  
 Bibliotecă: “Citim imagini de Craciun” 
Ştiinţă:” Completează ce lipseşte” - puzzle 
ADP: Întâlnirea de dimineață: activitate de grup ”La colindat”  
ADE: Activitate integrată: Sania lui Moș Crăciun 
DEC+DȘ:NII 
DEC:NI+II: ”Sania lui Moș Craciun” - modelaj 
 DS:NII: Construiește Sania moșului- predare dreptunghiul  
ADP: Tranziție - “Moș Craciun” (ghicitori) 
ALA: Auditie: Colinde;  
ALA- Joc liber 
ADP- Ne luăm “La revedere” 

 
 
VINERI 
18.12.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.00-8.30 
 
8.30-9.00 
 
 
9.00-11.30 
 
 
 
 
11.30 –12.30 
 
 
12.30-13.00 
 

ADP- Primirea copiilor 
ALA- Joc liber 
ALA: Construcţii: “Mijloc de transport pentru Mos Craciun” 
Bibliotecă: “Cartea cu ghicitori” 
ADP: Întâlnirea de dimineață: activitate de grup ”Cadouri dorite 
de copii”. 
ADE: Activitate integrată: Datini și obiceiuri de iarnă 
ALA+DLC: NI+NII 
DLC: ”Cuvinte alintate” – joc didactic 
DPM: 
 “Traseul lui Mos Craciun”- alergare cu ocolire de obstacole  
ADP: Tranziție - “Sarbatorile de iarna” (ghicitori) 
ALA: Joc de rol:”La colindat” 
ALA- Joc liber 
ADP- Ne luăm “La revedere” 
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IMPORTANȚA JOCULUI DIDACTIC ÎN GRĂDINIȚĂ 

 
PROF. INV. PREȘCOLAR IORDACHE CORINA IONELA 

G.PN ”ORIZONT” RM. SĂRAT, JUD. BUZĂU 
 
„Jocul este cel mai înalt tip de cercetare.”  (Albert Einstein)  
 
Prerioada preșcolarități cuprinde cea mai importantă experiență socio-educațională din viața unei 

persoane. Aceasta este vârsta la care întâlnim nivelul optim la receptivități și sensibilități copilului, la 
mobilități și flrxibilități psihice care permite o achiziție importantă de potențial psihice umane.  

Jocul didactic este o activitate dirijată, prin care se consolidează, se precizează și se verifică 
cunoștințele predate copiilor.  

 Jocul didactic îmbogățește viața personală a copilului prin relații pe care le stabilește cu colegii de 
grup, prin prieteniile care se leagǎ, dezvoltând copiilor sentimente de solidaritate, subordonarea intereselor 
proprii, interesului colectivului. 

 Pentru întărirea relațiilor interpersonale și realizarea sintalității colectivului de copii, ca grup social, 
meritul educatoare va fi cu atât mai mare cu cât va reuși sǎ stabileascǎ echilibrul și coeziunea grupei, fǎrǎ 
a forței lucrurilor, prin empatie și profesionalism. 

 Eficiența învățării crește cu atât mai mult dacă este bazat pe joc și această sprijinită de activități 
extracurriculare.  

Mediul extrașcolar oferă copilului de vârstă preșcolară resurse inepuizabile de cunoaștere și cu privire 
la propice de utilizare a metodelor euristice în vedere susținerii învățării active și interactive la preșcolari.  

Metodologia didactică euristică susține dezvoltarea unui sistem ce contribuie la socializarea copiilor, 
formarea motivației intriseci pentru învățare. În urma activităților desfășurate am observat că, folosind 
metodele active și interactive bazate pe joc și acțiunea directă cu mediul înconjurător, preșcolarii devin mai 
comunicativi, depășesc mai ușor faza egocentrismului, stabilesc mai ușor relații de colaborare. 

 Utilizarea unei game variate de jocuri, alese cu discernământ, în funcție de condiții concrete ale 
fiecărei grupe de copii, în funcție de scop și sarcină didactică propusă, duce cu certitudine la forma unor 
deprinderi trainice, proprii învățare, și implicit la un progres evident la proceselor psihice, al nivelului 
intelectual al copiilor. Organizând jocuri didactic cât mai interesant, mereu noi, exerciții a căror soluții sunt 
reclamate ”mintea ageră” și posedă unele „cheițe minune”, am încercat să trezesc și să întrețin un climat 
care generează curiozitate, dragoste pentru investigație, favorizând totodată descătușarea tuturor forțelor 
intelectuale. și a motivației intriseci.  

Prin jocul didactic se asigură premisele afectiv-motivaționale pentru suprimarea stărilor de încordare 
și neâncredere resimțite de unii dintre copii față de cerință de a lucra independent și de a „crea”. Acceptate 
ca divertisment și joc la fantezii activități de mai mare dificultate sau cele de evaluare se efectuează ușor, 
fără trăirea subiectivă a efortului. Apreciind pozitiv încercări individuale, aprobând creații și evitând 
evaluări negative și critice am asigurat un climat în care, dobândind încredere în forțele proprii și dragoste 
pentru activitate, preșcolarii se descătușează total.  

Am constatat că bucuria cu care acționează copilul asupra materialului intuitiv creează motivația, 
deoarece prin joc cu folosit succesul ca mijloc de stimulare în activități, bazându-mă pe experiența pozitivă 
dobândită de preșcolari pe parcursul derulării jocurilor didactice. 

Pentru ca preșcolarul să fie atras de activități din grădiniță a depins de mine-educatarea lui, de 
multiplele procedee folosite, de noutatea metodei aplicate, de modul cum i-am activizat gândirea pentru a 
fi participant direct și activ la activitățile desfășurate.  
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Așadar, jocurile didactice desfășurate în perioada preșcolarității constituie o excelentă școală a 
educației, a conduitei, fanteziei, și imaginației, a energiei, toate acestea urmând-se valorii instructiv-
educative, posibilități de a interedeschide, prin intermediul lor, porți spre mai bine și mai rapid integrează 
a copilului în colectivul grupei și mai apoi spre viitoarea treaptă –școlaritatea.  

 
 
BIBLIOGRAFIE:  
1. Amado, G., Guittet, .A. (2007), Psihologia comunicarii in grupuri, Editura Polirom, Iasi.  
2.Chateau, J. (1990), Copilul și jocul. 
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IMPORTANȚA IMPLICĂRII PĂRINȚILOR ÎN 

 ACTIVITĂȚILE EDUCATIVE  
 

 PROF IOSUB CLAUDIA LUISE 
LICEUL ECONOMIC ,,ALEXANDRU IOAN CUZA” 

PIATRA NEAMT 
  
Părinţii au dreptul şi obligaţia de a fi implicaţi în procesele de învăţare ale copiilor lor, deoarece au 

responsabilitatea majoră în acest demers, marea provocare constînd în realizarea angajamentului de o 
manieră optimală şi într-un parteneriat solid. Părinţii şi profesorii sînt parteneri egali în procesul instructiv-
educativ, fiecare cu experienţele sale şi în domeniile sale de activitate. Mai mult decît atît, părinţii sînt 
experţi în viaţa de zi cu zi a copilului lor, în timp ce profesorii sînt experţi în predare: considerarea acestor 
expertize asigură o colaborare plină de respect între părţi. În majoritatea ţărilor europene, legislaţia prevede 
un fel de responsabilitate partajată între părinţi şi şcoală.  

În Danemarca, de exemplu, Regulamentul de funcţionare a Folkeskole specifică scopul şcolii ca fiind: 
“Folkeskole – în colaborare cu părinţii – urmăreşte achiziţionarea de către elev a cunoştinţelor, formarea 
aptitudinilor, dobîndirea mijloacelor de exprimare, contribuind, astfel, la dezvoltarea multilaterală a 
acestuia.“ Punctul de vedere tradiţional asupra relaţiei dintre părinţi şi şcoală vizează mai curînd o diviziune 
a muncii: şcoala este responsabilă de şcolarizarea copiilor, iar părinţii – de creşterea acestora. Părinţii sînt 
consideraţi simpli cetăţeni, care pot influenţa viaţa şcolii doar prin intermediul factorilor de decizie politică. 
Şcoala este văzută ca un furnizor de servicii publice, guvernată de politicile relevante şi legislaţia din 
domeniu. În această abordare, relaţia dintre şcoală şi părinţi este caracterizată de informaţii, nu de 
participare. Din fericire, actualmente, tot mai mulţi părinţi nu sînt mulţumiţi cu această stare de lucruri, care 
nu este în conformitate cu tendinţa crescîndă din societate privind individualizarea. Graniţele dintre 
şcolarizare şi educaţie devin tot mai flexibile. În această situaţie, există două scenarii posibile: fie părinţii 
devin consumatori, fie între şcoală şi părinţi se consolidează un parteneriat adevărat. Părinţii care se 
consideră consumatori vor percepe şcoala ca o entitate ce furnizează servicii, ca într-o piaţă. 

 Dacă aceştia nu sînt mulţumiţi de serviciile unei anumite instituţii de învăţămînt, vor ”merge la 
cumpărături în altă parte”. Într-o asemenea abordare, şcolile ajung să concureze pentru „clienţi” – elevii. În 
cazul în care tot mai mulţi părinţi se consideră consumatori, se poate întîmpla ca şcolile publice să fie 
deschise doar pentru grupurile neprivilegiate. În timp, rezultatul acestei „mişcări” poate fi desfiinţarea şcolii 
ca instituţie culturală naţională pentru întreaga populaţie. Dar este posibil şi un alt scenariu: cel al 
parteneriatului autentic între şcoală şi părinţi. În opinia mea, este necesar să se promoveze anume acesta, 
dacă vrem să sporim realmente calitatea învăţării (da-da, a învăţării, şi nu doar a predării, aşa cum se 
subliniază deseori). Adevărata îmbunătăţire a acestui proces trebuie să ia în considerare atît demersurile de 
învăţare şi educaţie care au loc în şcoală şi acasă, cît şi relaţia dintre aceste două contexte. Parteneriatul 
presupune o abordare participativă a relaţiei de către ambele părţi: trebuie dezvoltat un dialog constructiv 
între părinţi şi profesori, caracterizat prin dorinţa acestora de a discuta despre conţinutul învăţării, cît şi al 
educaţiei – cu respectarea deplină a rolului profesional al cadrelor didactice şi a relaţiei personale, apropiate 
şi unice, între copil şi părinţi. Un parteneriat real între şcoală şi părinţi reclamă un efort conştient, dar 
iniţiativa trebuie să vină de la şcoală, deoarece printre părinţi mai persistă încă vechea mentalitate în 
conformitate cu care şcoala deţine monopolul, dar şi responsabilitatea deplină asupra dezvoltării minţilor 
şi a caracterelor. Parteneriatul nu apare şi nu creşte de la sine, ci trebuie altoit şi cultivat. Reînnoirea 
abordării tradiţionale cu privire la relaţia şcoală-părinte, în care părinţii şi profesorii să se sprijine reciproc 
întru ameliorarea predării, învăţării şi educaţiei, prin asumarea responsabilităţilor de către fiecare, este o 
stringenţă. Pentru aceasta, avem nevoie de: • respect reciproc și recunoașterea importanţei rolurilor de 
profesor şi de părinte; • un dialog deschis între părinţi şi profesori; • considerare pentru expertiza fiecărei 
părţi cu privire la copil; • spaţiu şi context adecvat pentru angajamentul părinţilor faţă de şcoală; • nivel 
ridicat de informare. Trecerea la parteneriate necesită o schimbare semnificativă de atitudine, atît în şcoli, 
printre profesori şi manageri şcolari, cît şi în familii, în scopul de a crea relaţii în care subiecţii să se perceapă 
unii pe alţii ca aliaţi în formarea copilului. 
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De ce parteneriatul familie-şcoală este atît de valoros? 
 Părinţii sînt cei mai importanţi oameni din viaţa copiilor. Prin conversaţiile cu ei şi cu ceilalţi membri 

ai familiei, prin activităţile de joacă şi rutinele familiale, copiii învaţă despre lume şi locul lor în ea. Familiile 
sînt primii educatori ai copiilor: ele vor continua să le influenţeze învăţarea şi dezvoltarea în timpul anilor 
de şcoală şi multă vreme după aceea. Şcolile au o misiune deosebită în a învăţa generaţiile tinere: oricît de 
frumoasă şi eficientă ar fi o familie, aceasta nu le-ar putea garanta copiilor săi o instruire deplină. Totodată, 
şcolile trebuie să recunoască rolul primordial al familiei în educaţie: oricît de multă atenţie ar aloca educaţiei 
axiologice, dacă mediul familial nu împărtăşeşte aceste valori, copilul nu le va integra, şi viceversa – motiv 
crucial pentru care familiile şi şcolile trebuie să lucreze împreună, în parteneriate. Doar astfel părinţii şi 
practicienii şcolari pot îmbunătăţi învăţarea şi dezvoltarea copiilor. Cercetările demonstrează că şcolile 
eficiente presupun un nivel ridicat de implicare a părinţilor şi a comunităţii, ceea ce are un impact vital 
asupra învăţării elevilor, indiferent de contextul social sau cultural al familiei. Prin urmare, acest aspect din 
activitatea de bază a şcolilor este unul esenţial pentru o educaţie de calitate. Argumentele pro parteneriate 
eficiente dintre familie şi şcoală sînt următoarele: 

 Familiile şi şcolile doresc tot ce e mai bun pentru copiii lor. 
 Toţi copiii au dreptul la șansa de a-şi atinge potenţialul maxim.  
 Familiile sînt primii educatori ai copiilor lor.  
 Şcolile eficiente oferă, primo, un mediu de învăţare şi, secundo, un mediu de educaţie.  
 Familiile valorizează predarea de calitate şi respectă expertiza profesională a cadrelor didactice.  
 Şcolile valorizează diversitatea familiilor şi folosesc acest lucru ca pe o resursă pentru parteneriatul 

cu ele. 
 Parteneriatele familie-şcoală se întemeiază peresponsabilitate reciprocă, respect şi încredere. 
 Leadershipul este esenţial pentru construirea, întreţinerea şi reînnoirea parteneriatelor.  
 Parteneriatele familie-şcoală sporesc motivaţia elevilor şi îmbunătăţesc învăţarea.  
 Parteneriatele familie-şcoală cimentează legăturile dintre şcoli şi comunităţi.  
Dezvoltarea parteneriatului familie-şcoală nu este întotdeauna un proces uşor. Este nevoie de 

angajament şi de timp. Din cauza anumitor presiuni şi circumstanţe, pentru a se implica activ în viaţa şcolară 
a copiilor şi pentru a-i ajuta să beneficieze în deplină măsură de şcoală, multe familii vor avea nevoie de 
aranjamente speciale sau de sprijin suplimentar. Rezultatele acestui efort sînt însă considerabile. Familiile 
care înţeleg sistemul de învăţămînt şi funcţionarea instituției educaționale, dificultăţile cu care se confruntă 
profesorii şi managerii şcolari sînt o sursă valoroasă de sprijin pentru acest sistem.  

Participarea părinţilor în viaţa unei şcoli poate părea o acţiune dificilă şi împovărătoare pentru 
profesori şi manageri, cărora li se cere să-şi asume mai multe responsabilităţi, decît doar predarea şi 
gestionarea instituției. Am văzut multe şcoli care reuşesc să formeze parteneriate cu părinţii; înţeleg că este 
cumplit de greu. Am constatat că, în unele cazuri, părinţilor le este uşor şi plăcut să se implice, în timp ce 
în altele – par să ducă o luptă constantă. O altă diferenţă o constituie ciclurile învăţămîntului: la treptele 
gimnazială şi liceală, activitatea de implicare a familiilor este, de multe ori, mai complicată decît în şcoala 
primară. Este cunoscut faptul că cu cît sînt mai activi părinţii în derularea procesului instructiv-educativ, 
cu atît mai bine performează elevul la şcoală. Copiii sînt foarte sensibili la gradul de participare a părinţilor 
la şcolarizarea lor – fie că aceştia se rezumă doar la cunoaşterea progreselor la învăţătură, fie că decid să îşi 
asume un rol mai consistent şi să se implice în activitatea şcolii. Oricum ar fi, angajamentul sporit al 
părinţilor motivează copilul să aibă o mai bună reuşită academică. Dar pentru a stabili şi a menţine acest 
interes, între şcoală şi familii trebuie să existe o comunicare sistematică, bazată pe încredere şi schimb de 
informaţii. Şcolile trebuie să creeze un parteneriat eficient prin asigurarea unui mediu deschis cu 
comunitatea sa mai largă, formînd o legătură între sala de clasă şi acasă, între şcoală şi familie.  
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 SARBATORILE DE IARNA LA ROMANI  

 
 PROF. INV PRIMAR IOVA DORINA  

ȘCOALA GIMNAZIALA ,,THEODOR COSTESCU” 
 PROF INV. PRIMAR DOANDEȘ PETRUȚA  

ȘCOALA GIMNAZIALA NR 6 
 JUDEȚUL MEHEDINȚI 

 
Crăciunul la români este o importantă sărbătoare religioasă. În satele românești, unde tradiția se mai 

păstrează femeile și bărbații încep pregătirile cu mult timp înainte de această sărbătoare. Bărbații își fac 
ordine în curte, curăță grajdurile (locurile unde adăpostesc animalele), iar femeile își curăță casele și 
pregătesc mâncare tradițională specifică acestei sărbători: cozonaci, colaci, sarmale și alte bunătăți 
românești. 

În Ajun de Crăciun există obiceiul de a se împodobi în casă sau în curte un brad cu diferite globuri, 
cu beteală ori cu bomboane de ciocolată numite saloane. În aceste zile sfinte – 25, 26 și 27 Decembrie – se 
respectă tradiții vechi de sute de ani. Colindatul este unul dintre aceste obiceiuri. Atât grupuri de copii, cât 
și grupuri de adulți se strâng laolaltă și merg să colinde la casele vecinilor sau la casele altor oameni. Atunci 
se cântă „O ce veste minunată”, o melodie foarte veche și foarte populară în popor, cât și „O brad frumos”. 
Totodată colindătorii sunt serviți cu produse alimentare (colaci făcuți în casă) sau bani. Persoanele de 
origine slave din România sărbătoresc și în data de 7 ianuarie Crăciunul pentru că de fapt Crăciunul lor este 
pe aceea dată la două săptămâni după Crăciunul românesc, ortodox. Toți colindătorii, indiferent de vârstă, 
primesc un colac – ce simbolizează soarele; de asemenea ei primesc mere și nuci. În ziua de Crăciun nu se 
spală rufele și nu se dă nimic de împrumut; animalele din ogradă primesc mâncare din belșug; se spune că 
dacă animalele se culcă pe partea stângă atunci iarna va fi lungă și geroasă. 

Odată intrați în curtea casei, colindătorii își deapănă repertoriul înaintea membrilor casei, adunați în 
prag, cântecele fiind întotdeauna însoțite de dansuri. Apoi, gazda invită colindătorii în casă, unde înainte 
de așezarea la masă pentru ospățul comun, vătaful (liderul) cetei poruncește să se cânte alte câteva colinde. 
Numărul colindelor depinde în mare măsură de rangul gazdei și de belșugul de daruri pe care ea urmează 
să le ofere colindătorilor. 

Steaua. Un alt obicei care în timp și-a pierdut semnificația este mersul cu 'steaua' – obicei vechi ce se 
întâlnește la toate popoarele creștine. Acesta avea menirea de a vesti oamenilor Nașterea Lui Hristos: copiii 
care mergeau cu 'steaua' se deghizau în magi și vesteau marea minune. Cântecele despre stea provin din 
surse diferite: unele din literatura bizantină ortodoxă, altele din literatura latină medievală a Bisericii 
Catolice, câteva din literatura de nuanță Calvină și multe din ele, chiar din tradițiile locale. Micul cor al 
stelarilor, care intră în casă în zilele Crăciunului, cântă „Steaua sus răsare”, precum și alte cântece.  

Bradul de Crăciun, Simbolul sărbătorilor de iarnă ,este mult doritul brad de Crăciun. Acesta exista în 
tradițiile românești cu mult înainte de era creștină. Bradul este cel mai important arbore din obiceiurile 
românești, fiind prezent la cele mai importante evenimente din viața unui om: botezul, căsătoria și 
înmormântarea. Se consideră că bradul aduce noroc, viață lungă, prosperitate și fertilitate, motiv pentru 
care oamenii își împodobesc casa cu crengi de brad. În ziua de azi, toată lumea abia așteaptă să 
împodobească bradul; acest obicei are loc în ajunul Crăciunului sau în noaptea de Crăciun, când Moș 
Crăciun aduce, pe lângă cadouri, și bradul frumos împodobit cu globuri și beteală.  

Capra .Acest obicei ține, de regulă, de la Crăciun până la Anul Nou. Măștile care evocau personaje 
biblice sunt înlocuite de masca unui singur animal, al cărui nume variază de la o regiune la alta: cerb în 
Hunedoara, capră sau țurcă în Moldova și Ardeal, boriță (de la bour) în Transilvania de sud. În Muntenia 
și Oltenia, capra e denumită „brezaia” (din cauza înfățișării pestrițe a măștii) și obiceiul se practică mai ales 
de Anul Nou.  

Capra se face dintr-un lemn scurt, cioplit în formă de cap de capră, care se învelește cu hârtie roșie, 
peste care se pune o altă hârtie, neagră, mărunt tăiată și încrețită, sau se lipește o piele subțire cu păr pe ea. 
Cercetătorii presupun că dansul caprei, precum și alte manifestări ale măștilor zoomorfe (care înfățișează 
animale) întâlnite în satele românești la vremea Crăciunului provin din ceremoniile sacre arhaice închinate 
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morții și renașterii divinității. Dansul Ursului Umblatul cu Ursul este întâlnit doar în Moldova, de Anul 
Nou.  

Ursul este întruchipat de un flăcău purtând pe cap și umeri blana unui animal, împodobită în dreptul 
urechilor cu ciucuri roșii. Masca este condusă de un „ursar”, însoțită de muzicanți și urmată, adesea, de un 
întreg alai de personaje (printre care se poate afla un copil în rolul „puiului de urs”). În răpăitul (zgomotul) 
tobelor sau pe melodia fluierului și ajutată de un ciomag (băț mare și gros), masca mormăie și imită pașii 
legănați și sacadați ai ursului, izbind puternic pământul cu tălpile. Semnificația este purificarea și 
fertilizarea solului în noul an. Există ipoteza că la originea acestui obicei s-ar afla un cult dacic. 

Plugușorul și Sorcova. În prima zi a noului an, se merge cu Plugușorul și cu Sorcova, obiceiuri ce 
invocă prosperitatea și belșugul pentru gospodăria celui care primește colindătorii. Se spune că cei care nu 
primesc cetele de colindători vor avea necazuri și sărăcie în anul ce vine. 

De asemenea, odată cu intrarea în Noul An, de Sfântul Vasile, este bine să se ureze pentru bunăstare, 
iar în acest sens „Sorcova” este cel mai cunoscut colind. Un obicei de Anul Nou, care aduce mare bucurie 
copiilor, este umblatul cu Sorcova. Aceștia au o crenguță înmugurită de copac sau o sorcovă confecționată 
dintr-un băț în jurul căruia s-au împletit flori de hârtie colorată. Numele de sorcovă are originea în cuvântul 
bulgar surov (verde fraged), făcând aluzie la ramura abia îmbobocită, ruptă odinioară dintr-un arbore. 
Atingând de mai multe ori persoanele cu sorcova sunt făcute urări de bine și bunăstare celui vizat. 
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PARTENERIATUL ŞCOALĂ – FAMILIE  

 UN SUCCES AL PROCESULUI EDUCAŢIONAL 
 

PROF. INV. PRIMAR IOVANESCU SIMONA MONICA 
ȘCOALA GIMNAZIALA „GEORGE GARDA” MANAȘTIUR 

 
 Şcoala şi familia trebuie să găsească făgaşul colaborării autentice bazată pe încredere şi respect 

reciproc, pe iubirea faţă de copil, să facă loc unei relaţii deschise, permeabile, favorizante schimbului şi 
comunicării de idei.Părinţilor le revine rolul esenţial în creşterea copiilor, asigurându-le acestora nu numai 
existenţa materială, cât şi un climat familial, afectiv şi moral. Sunt situaţii în care familia consideră că este 
suficient să se ocupe doar de satisfacerea nevoilor primare (hrană, îmbrăcăminte, locuinţă, cheltuieli zilnice 
etc.), ignorând importanţa unei comunicări afective, nestimulând dezvoltarea sentimentului de apartenenţă. 
Acasă trebuie să creeze un mediu de încredere, echilibrat, în care copilul să se manifeste neîngrădit iar în 
relaţia cu şcoala pot colabora cu alţi membrii ai comunităţii şcolare pentru a crea un climat care sprijină 
învăţarea, atât în şcoală cât şi în afara ei.  

 Este necesar ca părinţii să îşi schimbe optica pe care o au asupra întâlnirilor din mediul şcolar, 
aceastea putând deveni un sprijin real în îmbunătăţirea relaţiei dintre părinte şi copil, părinte şi cadru 
didactic. Cercetările arată că în programele în care părinţii sunt implicaţi elevii au performanţe mai mari la 
şcoală decât aceleaşi programe, dar în care părinţii nu sunt implicaţi. 

 Gradul de implicare al părinţilor în viaţa şcolară a copiilor lor influenţează şi rezultatele acestora, în 
sens pozitiv: cu cât părinţii colaborează mai bine cu şcoala, cu atât notele copiilor sunt mai mari. Educaţia 
nu este un proces de care este responsabilă în mod exclusiv şcoala, dar nici părinţii; este un proces al cărui 
succes depinde de colaborarea dintre cele două părţi implicate. Reacţia scolii, ca instituţie de educaţie, 
formare si orientare, la mobilitatea socială și economică, trebuie să fie de adaptare a conţinutului, structurii 
și funcţiilor sale, de creare de premise favorabile pentru elevi care să le permită integrarea socială rapidă, 
flexibilitatea, iniţiativa și rezolvarea de probleme, diminuarea imprevizibilului. Şcoala trebuie să facă tot 
ce-i stă în putinţă pentru valorizarea maximă a fiecărui individ prin mai raţionala stimulare intelectuală a 
elevilor, a aptitudinilor, a atitudinilor și a trăsăturilor lor de personalitate. Avem în vedere că şcolile de toate 
gradele sunt organizaţii responsabile pentru educaţia formala a copiilor și adolescenţilor. Şcolile care duc 
la bun sfârşit mult mai eficient această responsabilitate se consideră pe ele însele și elevii lor ca parte a 
sistemului social ce include familiile și comunităţile. Când şcolile, familiile și comunităţile lucrează 
împreuna ca parteneri, beneficiari sunt elevii.  

 Colaborarea dintre şcoală şi familie presupune nu numai o informare reciprocă cu privire la tot ceea 
ce ţine de orientarea copilului ci şi pregătireapărinţilor pentru toate problemele ce le comportă această 
acţiune. În ceea ce priveşte relaţia şcoala-familie se impun deschideri oferite părinţilor privind aspectele 
şcolare, psihopedagogice, pe lângă aspectele medicale, juridice etc.  

 O bună colaborare între familie și scoală se poare realiza prin parteneriate. Motivul principal pentru 
crearea unor astfel de parteneriate este dorinţa de a ajuta elevii să aibă succes la şcoală și, mai târziu, în 
viață. Atunci când părinţii, elevii și ceilalţi membri ai comunității se consideră unii pe alţii parteneri în 
educaţie, se creează în jurul elevilor o comunitate de suport care începe să funcţioneze.  

 Parteneriatele dintre școli, familii și comunitate pot: 
• ajuta profesorii în munca lor; 
• perfecţiona abilităţile şcolare ale elevilor;  
• îmbunătăţi programele de studiu și climatul şcolar; 
• îmbunătăţi abilităţile educaţionale ale părinţilor;  
• dezvoltă abilităţile de lideri ale părinţilor;  
• conecta familiile cu membrii şcolii și ai comunităţii;  
• stimula serviciul comunității în folosul şcolilor; 
• oferi servicii şi suport familiilor ; 
• crea un mediu mai sigur în şcoli.  
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 Parteneriatele trebuie văzute ca o componentă esenţială în organizarea școlii şi a clasei de elevi, ele 
nu mai sunt considerate doar o simplă activitate cu caracter opţional sau o problemă de natura relaţiilor 
publice. 
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IMPORTANȚA ACTIVITAȚILOR EDUCATIVE 

 IN PARTENERIAT CU PARINȚII 
 

ISPAS FLORINA 
 
“Fiecare copil pe care îl educăm este un OM dăruit societăţii” (N. Iorga)  
 
În primele etape ale vieţii, responsabilitatea educării copilului revine familiei. În mod firesc, părinţii 

sunt primii educatori ai copilului. Copiii sunt apoi înscrişi în grădiniţă, instituţie care le asigură condiţiile 
necesare pentru dezvoltarea în concordanţă cu nevoile individuale. Vine apoi rândul profesioniştilor din 
grădiniţe şi şcoli să se ocupe de educarea şi formarea copiilor printr-o metodologie şi un curriculum specific 
vârstei acestora.  

Grădiniţa este un important mediu de socializare, îi ajută pe copii să interacţioneze cu alţi copii, dar 
şi cu adulţi şi le oferă acestora un mediu primitor, adecvat învăţării. Totodată, grădiniţa oferă suport pentru 
valorificarea potenţialului fizic şi psihic al fiecărui copil, pentru dezvoltarea capacităţii de a intra în relaţie 
cu ceilalţi copii şi cu adulţii. De asemenea, grădiniţa sprijină copilul în interacţiunea cu mediul, favorizează 
descoperirea de către fiecare copil a propriei identităţi şi îi formează o imagine de sine pozitivă. Dar 
educaţia copiilor, priviţi ca cei mai tineri membri ai unei comunităţi, este responsabilitatea întregii 
comunităţi. Ea este leagănul creşterii şi devenirii copiilor ca viitori adulţi responsabili de menirea lor în 
folosul întregii comunităţi, motiv pentru care cel mai important parteneriat care este necesar a fi 
implementat este cel dintre grădiniţă şi familie.  

Adevăraţii beneficiari ai acestui parteneriat sunt copiii, ei simt dragostea şi apropierea părinţilor, nu 
numai prin bunăvoinţa şi bucuriile ce li se oferă acasă ci şi interesul pe care părinţii îl acordă în realizarea 
activităţilor din grădiniţă. Astfel copii sunt mai siguri pe sine, trăiesc mândria de a-şi vedea părinţii în 
situaţii apropiate lor şi de a-i aprecia şi mai mult. Părinţii au şansa de a deveni participanţi la educaţie prin 
implicarea efectivă şi prin emoţiile trăite alături de copii lor, au prilejul de a sta foarte aproape de ei, de a-i 
înţelege mai bine, de a-i observa şi de a fi fermi convinşi de buna colaborare cu instituţii şi specialişti în 
dezvoltarea psihică şi fizică a copiilor lor prin participarea la desfăşurarea unui proces instructiv-educativ 
bine fundamentat şi organizat. 

Unitatea de acţiune a celor doi factori (grădiniţă-familie) în opera de formare a copilului este 
condiţionată de unitatea de vederi, de un mod comun de lucru şi o bună cunoaştere reciprocă. Interesul 
comun al celor două instituţii trebuie să determine o mişcare cu dublu sens, familie-grădiniţă, grădiniţă-
familie, în vederea unei suficiente cunoaşteri a ambelor părţi. În privinţa formelor concrete de colaborare 
dintre grădiniţă şi familie, trebuie spus că ele se deosebesc în funcţie de scopul urmărit şi modul concret de 
realizare. Un exemplu ar fi referatele prezentate în faţa părinţilor cu anumite prilejuri.  

De asemenea, organizarea unor expoziţii cu lucrări realizate de copii, prin care părinţii au posibilitatea 
să-şi cunoască copilul prin prisma rezultatelor muncii sale. Participarea părinţilor la anumite activităţi 
demonstractive îi ajută să cunoască metodele şi procedeele folosite, le sugerează anumite modalitaţi 
concrete de îndrumare a jocurilor, de folosire a jucăriilor, etc. În cadrul acestor participări, părinţii observă 
modul de comportare al copilului în colectivitate, precum şi modul şi gradul de implicare al preşcolarului 
în activităţi.  

Un alt mijloc eficient de colaborare între grădiniţa şi familie sunt convorbirile cu familia. Asemenea 
convorbiri au loc spontan ori de câte ori se iveşte prilejul, sau organizat, din iniţiativa educatoarei sau a 
părinţilor. Avantajul lor constă în posibilităţile pe care ni le oferă de a analiza diferite situaţii concrete şi de 
a ajunge la un consens asupra măsurilor ce se vor întreprinde în continuare.Educatoarea are prilejul să 
cunoască mai bine copilul prin intermediul părinţilor, să-i cunoască pe aceştia din perspectiva calităţii pe 
care o au.  

Vizitele constituie o altă formă de colaborare. Includem aici ambele variante, vizitarea familiei de 
către educatoare şi vizitarea grădiniţei de către părinţi. Cu acest prilej educatoarea are posibilitatea să 
cunoască structura şi climatul educativ din familie, relaţiile şi valorile morale ale acestui microgrup, locul 
pe care copilul îl ocupă în interiorul său. Vizitând grădiniţa, părinţii au posibilitatea să-şi cunoască mai bine 

831



copilul şi să-şi vadă propiile rezultate, observând şi informându-se asupra atitudinii şi comportării copilului. 
O altă formă de colaborare între grădinţa şi familie sunt serbările copiilor, un prilej de cunoaştere reciprocă, 
dar şi de satisfacţie reciprocă pentru realizările copiilor.  

În concluzie, dezvoltarea psihică şi fizică a copilului la această vârstă depinde în mare măsură şi de 
cadrele didactice, dar şi de părinţi şi de aceea scopul acestei colaborări este ,, copii fericiţi – părinţi fericiţi’’. 
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IMPORTANȚA COLABORARII  

DINTRE CADRU DIDACTIC ȘI PARINȚI IN EDUCAȚIA ON-LINE  
 

 IVAN IULIANA -ȘCOALA GIMNAZIALA SANPETRU, BRAȘOV 
 
Pornind de la citatul lui Iosif Stalin:„Educația este o armă ale cărei efecte depind de cel care o ține 

și de cel asupra căruia este îndreptată” consider că este important ca în acest demers să știm exact care ne 
este ținta, drumul și ajutotul pe care ne putem baza pentru a ajunge să țintim acolo unde ne dorim. Obiectivul 
meu ca și cadru didactic în perioada pandemică este acela de a -i avea aproape atât pe părinți cât și pe elevi 
pentru a putea traversa împreună încercările acestor vremuri imprevizibile și impredictibile. 

În contextul actual de predare părinții sunt resursa cea mai importantă prin care reușim să transmitem 
elevilor noștri infomațiile pe care le dorim, iar acestea să ajungă la inima și în mintea învățăceilor pe care 
dorim să îi formăm conform idealului educațional. 

Orice cadru didactic trebuie să aibă o stransă colaborare cu părinții din clasa pe care o coordonează. 
De exemplu, eu, învățătoare fiind și conducând un colectiv de 29 de elevi din mediul rural, fără sprijiul 
părinților nu aș reușit să îi fac să scrie, să citească sau să socotească. Părinții au preluat astfel o parte din 
atribuțiile mele. Ei sunt cei care văd cum ține creionul în mână copilul, când obosește, când este interesat 
și când face progrese. Din spatele unui ecran noi putem doar sa vedem că uneori sunt triști, că uneori sunt 
veseli și să încercăm prin toate mijloacele și metodele actuale să ajungem la sufletul lor. 

După cum spuneam sprijinul păriților este esențial pentru a ajunge să vedem cum evoluează elevii. 
De aceea le-am propus o activitate prin care m-am întâlnit on-line cu elevii și cu părinții acestora pentru a 
vedea cum se simt, ce dificultăți întâmpină, cum putem să facem colaborara mai ușoară și astfel să văd 
exact la fiecare elev cum pot să îl ajut mai mult. Planificarea întâlnirilor am stabilt-o eu și am încercat să 
preiau „urgențele”. Consider că aceste întâlniri au avut un efect pozitiv asupra relației pe care o construim 
în acest trio (elev- părinte- cadru didactic), mai ales în situția actuală de când ne vedem doar prin intermediul 
unui ecran. 

În urma acestor întălniri elev- părinte – cadru didactic am constatat implicarea deosebită a multora 
din părinți. Aceștia au înțeles că sinceritatea față de propriul copil privind achizițiile dobândite, exprimarea 
copilului în fața noastra cu privirea la ce îi place și ce nu îi place a condus la o sudare a relației noastre și 
totodată, eu mi-am reevaluat prin ochii elevilor și a părinților activitatea didactică.  

Cel mai interesant lucru a fost acela când am aflat că unii părinții învață în același timp cu copiii lor. 
Este minunat când afli că de fapt nu îl înveți să citească, să scrie și să socotească doar pe „Ionel”, ci și pe 
părinții acestuia. Cred că acesta este unul din marile beneficii ale educației on -line. 

Este clar că nu toată lumea este dispusă să accepte că trebuie un efort comun, că există și critici, dar 
scopul principal: acela de a junge la inima și mintea copilului, a fost realizat. De aceea cred cu tărie că 
afirmația lui Nelson Mandela rămâne actuală și pertinentă: „Educația este cea mai puternică armă pe care 
voi o puteți folosi pentru a schimba lumea.” 
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LOCUL SI ROLUL ACTIVITATILOR EXTRACURRICULARE IN 

EDUCATIA COPIILOR 
 

PROF. INV. PRIMAR IVANESCU ELIANA MIHAELA 
LICEUL TEHNOLOGIC “PETRACHE POENARU”,  

BALCESTI, JUD VALCEA 
 
 Pedagogul american Bruner (1970) consideră că „oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare i se 

poate preda cu succes, într-o formă intelectuală adecvată, orice temă”, dacă se folosesc metode şi procedee 
adecvate stadiului respectiv de dezvoltare, dacă materia este prezentată „într-o formă mai simplă, astfel 
încât copilul să poată progresa cu mai multă uşurinţă şi mai temeinic spre o deplină stăpânire a 
cunoştinţelor” 
 Modelarea, formarea şi educaţia omului cere timp şi dăruire. Timpul istoric pe care îl trăim cere oameni în 
a căror formaţie caracterul şi inteligenţa se completează pentru propria evoluţie a individului. În şcoala 
contemporană eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte copilul pentru participarea la 
dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării personalităţii copiilor. În acest 
cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect psihointelectual, fizic şi socioafectiv, 
pentru o cât mai uşoară integrare socială. 

 Educaţia extracurrriculară (realizată dincolo de procesul de învăţământ) îşi are rolul şi locul bine 
stabilit în formarea personalităţii copiilor noştri. Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte 
identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă 
civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ in diferite domenii. Începând de la cea mai fragedă 
vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe punându-i în contact direct cu obiectele si fenomenele din 
natura. Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm şcoala cu 
viaţa. 

 Dacă avem grijă ca obiectivele instructiv – educative să primeze, dar să fie prezentate în mod 
echilibrat şi momentele recreative, de relaxare, atunci rezultatele vor fi întotdeauna deosebite. În cadrul 
acestor activităţi elevii se deprind să folosească surse informaţionale diverse, să întocmească colecţii, să 
sistematizeze date, învaţă să înveţe. Prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, 
asumându-şi responsabilităţi, copii se autodisciplinează. Cadrul didactic are, prin acest tip de activităţi, 
posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor 
şi mai frumos obiectivul principal al scolii şi al învăţământului primar – pregătirea copilului pentru viaţă.  

 Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 
activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 
facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, fructificarea 
talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. 

 Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu epuizează 
sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al timpului liber al copilului, în 
care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară. În acest cadru, numeroşi alţi factori 
acţionează pozitiv. 

Exemple de activităţi extraşcolare 
 Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale – organizate selectiv – 

constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului nostru. Ele 
oferă elevilor prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, procesul de producţie în 
desfăşurarea sa, operele de artă originale, momentele legate de trecutul istoric local, naţional, de viaţa şi 
activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii universale şi naţionale, relaţiile dintre oameni 
şi rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează activitatea de învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce 
elevii acumulează în cadrul lecţiilor. 

 Vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive, stimulează şi orientează 
copiii spre unele domenii de activitate: muzica, sport, poezie, pictura. 
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 Excursiile si taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile ţării, 
la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin excursii, copiii pot cunoaşte 
realizările oamenilor, locurile unde s-au născut, au trăit şi au creat opere de artă. 

 Spectacolele constituie o formă de activitate extracurriculară în şcoală, prin care copilul face 
cunoştinţă cu lumea minunată a artei. Deşi această formă de activitate îl pune pe copil în majoritatea 
cazurilor în rolul de spectator, valoarea ei deosebită rezidă în faptul că ea constituie o sursă inepuizabilă de 
impresii puternice, precum şi în faptul că apelează, permanent, la afectivitatea copilului sau nu, asupra 
dezvoltării elevilor. Astfel de activităţi sunt de o reală importanţă într-o lume dominată de mass-media şi 
mă refer la televizor, calculator si internet, care nu fac altceva decât să contribuie la transformarea copiilor 
noştri în nişte persoane incapabile de a se controla comportamental, emoţional şi mai presus de toate slab 
dezvoltaţi intelectual. 

 Se ştie că, începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe punându-i 
în contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. Activităţile de acest gen au o deosebită influenţă 
formativă, au la bază toate formele de acţiuni turistice: plimbări, excursii, tabere. . 

 Serbările şi festivităţile marchează evenimentele importante din viaţa şcolarului. Din punct de vedere 
educativ importanţa acestor activităţi constă în dezvoltarea artistică a elevului precum şi în atmosfera 
sărbătorească instalată cu acest prilej. Aceste mici serbări, organizate de către cadrele didactice, le oferă 
elevilor răsplata primită după muncă, şi de asemenea au un rol de motivare. 
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 MAGIA SĂRBĂTORILOR DE CRĂCIUN 

 
 PROF. ALEXANDRINA JELERU  

 GRADINIȚA ,,DR. I. RAȚIU” TURDA 
 

 Crăciunul este o sărbătoare a recunoștinței, a fericirii, a 
mulțumirii, presărată de tradiții și cântece de bucurie. 
Iarna, în prejma Crăciunului parcă sporește în 
frumusețe, ninsoarea devine sursă de magie, însoțită 
de neliniștea și zarva copiilor, care așteaptă cu 
nerăbdare și emoție sosirea lui Moș Crăciun. Nimic 
nu se compară cu bucuria găsirii cadoului frumos ambalat sub brad. E magică 

aşteptarea lui Moş Crăciun, aşa cum e magică Naşterea Pruncului Iisus! Copiii aşteaptă cu nerăbdare să 
împodobească brăduţul, învaţă din timp poezii şi colinde şi-l aşteaptă pe Moş Crăciun să le aducă daruri. E 
bine ca micii copilaşi să cunoască importanţa sărbătorilor de iarnă, să înţeleagă mirajul acestora, să simtă 
magia Naşterii Pruncului. Pregătindu-se pentru sosirea Moşului, vor fi mai buni, mai cuminţi, iar sufletul 
lor se va umple de bucurie. 

 Mirajul sărbătorilor de Crăciun, pregăteşte copiii pentru înţelegerea unor tradiţii şi obiceiuri cum ar 
fi: mersul cu colindul, sorcova, steaua, pluguşorul. Preocuparea noastră este de a adapta vastul repertoriu 

specific zonei la capacitatea de înţelegere şi interpretare a copiilor, asigurând în 
acelaşi timp implicarea lor afectivă în tot ceea ce înseamnă obicei sau tradiţie. 

 În preajma sărbătorilor de Căciun, în cadrul parteneriatului ,,Împreună pentru 
copiii noștri”, desfășurăm acțiuni de voluntariat, pregătind cadouri pentru copii din 
zone defavorizate, desfășurăm activități practice în care părinții alături de micuții 
lor realizează diverse decorațiuni pentru sărbători. 

 Nu poate lipsi programul artistic ,,Uite vine Moș Crăciun”, prin care fiecare 
copil, avându-i ca invitați pe părinți, frați, bunici, își exprimă bucuria și emoția 
întâlnirii cu mult așteptatul Moș Crăciun, căruia îi recită o poezie. Copii colindă cu 

entuziasm, inimile lor vibrând la unison cu cele ale părinților, fiind apoi răsplătiți cu daruri de la bunul Moș 
Crăciun. 

 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
 1. „Copilul, famila, grădinița” Dumitrana M., Ed. Compania, București, 2000.  
2. Sorina Sav, Traditiile si obiceiurile romanesti,Editura Nico; 
3. Revista "Invățământul preșcolar" 1-2 2000 Potolea, Dan şi Păun Emil, (coord), Pedagogie. 

Fundamentări teoretice şi demersuri aplicative,Editura Polirom,Iaşi,2002 
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 IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE 

 ÎN PARTENERIAT CU PĂRINŢII 
 

 PROFESOR JURCHELA CRISTINA 
 GRĂDINIŢA PP. NR. 22 TIMIŞOARA 

 
,,Educaţia devine o oportunitate neaşteptată de conectare a trio-ului profesor-părinte-elev, de reflecţie 

asupra a ce este învăţarea, de experimentare a unor noi moduri de a inspira învăţarea şi de regândire a 
sistemului educaţional din perspectiva realitaţilor sec.XXI.’’ 

Specialiştii în educaţie, indiferent de nivelul de învăţământ, se confruntă în prezent cu multe provocări 
pentru a adapta şcoala online şi interesele de învăţare ale elevilor. Este imperativ necesară introducerea în 
clasa virtuală a unor activităţi de învăţare experienţială pentru a crea o conexiune între ceea ce fac elevii la 
şcoala online şi ceea ce trăiesc în viaţa reală. Astfel, rolul profesorului este acum, mai mult ca oricând, nu 
doar de a facilita accesul la sens prin transpunerea pedagogică a conţinuturilor mediate de tehnologie, ci şi 
de a identifica, preveni şi elimina disfuncţiile cognitive, astfel încât predarea online să fie eficientă şi 
adaptată atingerii obiectivelor de învăţare specific fiecărei discipline. 

În învăţământul preşcolar, în cadrul activităţilor desfăşurate online, pe lângă profesor/educatoare şi 
copii, trebuie incluşi şi părinţii. Datorită caracteristicilor individuale şi de vârstă ale preşcolarilor, se ştie că 
ei nu deţin abilităţi de a utiliza singuri tehnologia. Tot la această vârstă, copiii încă nu deţin suficiente 
cunoştinţe pentru descifrarea citirii şi scrierii cuvintelor. De aceea activităţile educative în online se 
desfăşoară cu ajutorul părinţilor. 

Părinţii sunt aceea care îi ajută în fiecare zi pe copii să acceseze link-ul de pe Meet pentru a intra la 
activităţi cu educatoarea. Aş putea generaliza că la toate activităţile online desfăşurate, ajutorul părintelui 
este necesar. Cu cât copilul este mai mic, cu atât mai mult este nevoie de implicarea părintelui. 

Deasemenea, sunt unele activităţi pe care educatoarea le propune, spre a fi realizate atunci când se 
poate. Adică copilul primeşte materialul pe platformă şi indicaţiile, iar părintele este cel care le transmite. 
Rezultatul muncii copilului poate fi o lucrare, un colaj care poate fi postat de către părinte în cadrul unei 
secţiuni numită ,,temă’’ pentru a oferi un feedback. 

Fără o colaborare şi comunicare eficientă în acest ,,trio’’ educatoare-copil-părinte, educaţia în online 
ar avea multe sincope şi chiar ar fi imposibil de realizat. 

 
Bibliografie: 
,,Captivează-ţi elevii în online mai ceva ca în clasă!”- Călin Iepure, Răzvan Curcubată, Bogdan Vaida 
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 IMPORTANTA ACTIVITATILOR EDUCATIVE REALIZATE IN 

PARTENERIAT CU  
 PARINTII 

 
 PROFESOR INVAȚAMANT PRIMAR: JORZA IOANA-RAMONA 

 UNITATEA DE INVAȚAMANT: LICEUL TEHNOLOGIC ,,CRISAN”  
 LOCALITATEA: CRISCIOR 

 JUDETUL: HUNEDOARA 
 
Educaţia, definită în termeni foarte generali, este un proces al cărui scop esenţial este de a uşura o 

anumită modificare de comportament. Părinţii sunt primii profesori ai copilului, ei începând educarea lui 
în mediul familial. De cele mai multe ori, comportamentul parental este inspirat din propria experienţă de 
viaţă a acestora, astfel perpetuând atât aspecte pozitive cât şi negative, pe parcursul mai multor generaţii. 
Împreună cu părinţii, şcoala îşi are rolul bine stabilit, intervenind în dezvoltarea primară a copilului. În acest 
context, educarea părinţilor după principii ştiinţifice de psihopedagogie devine o necesitate. 

Copilul din ziua de azi simte nevoia de adulţi disponibili pentru a-i respecta ritmul de viaţă, de adulţi 
care să participe la jocurile sale şi care să-i transmită zilei de mâine un om care nu poate proveni dintr-un 
sistem de învatământ clasic şi dintr-o familie care nu-şi asumă toate rolurile. Informarea şi formarea 
părinţilor în ceea ce priveşte şcolaritatea copilului presupune, ca fiecare părinte să cunoască: obligaţiile 
legale privind educaţia copilului, importanţa atitudinii lui pentru reuşita şcolară a copilului, metodele de 
colaborare cu şcoala. În acest scop este necesar un dialog între profesori şi părinţi; profesorii trebuie să 
primească o pregătire în materie de relaţie cu părinţii iar competenţa lor în această materie trebuie 
considerată ca o aptitudine profesională; părinţii trebuie să fie pregătiţi pentru a juca rolul lor educativ în 
cooperare cu profesorii; şcolile trebuie să asigure părinţilor asistenţa necesară. 

Cooperarea profesor-părinte în beneficiul elevului vine în completarea participării părinţilor la 
gestiunea şcolii. Ca responsabili legali ai educaţiei copiilor lor ei au responsabilitatea de a influenţa natura 
acestei educaţii; modelele participative pot ajuta la coordonarea eforturilor educative şi la orientarea 
adaptării şcolii la schimbările din societate; influenţarea pe plan local asupra rezolvării problemelor şi luării 
deciziilor. Cu alte cuvinte participarea poate stimula iniţiativele si inovaţiile. 

Şcolaritatea este o etapă importantă, dificilă, cu implicaţii profunde în evoluţia copilului. Acest 
moment îi prinde nepregătiţi pe marea majoritate a părinţilor iar comportamentul familiei intervine astfel 
de cele mai multe ori într-un mod apăsător, ceea ce poate să conducă pe o cale greşită dezvoltarea 
intelectuală şi emoţională a acestuia. 

 Organizaţia şcolară trebuie să-şi deschidă porţile pentru ca familia să cunoască şi să participe la 
activităţile ce se în incinta şi în exteriorul şcolii dar organizate de aceasta. Cadrele didactice trebuie să 
iniţieze activităţi care să ofere familiei oportunităţi de a participa alături de copil, de a cunoaşte copilul în 
situaţii diverse, de a se bucura alături şi cu copilul de realizările lui, de a lucra împreună părinte-copil la 
diferite proiecte. Voi trece în revistă câteva dintre activităţile care pot contribui la formarea părinţilor: 

 Lecţia – ca principală formă de organizare a procesului didactic creează variate situaţii de învăţare 
pentru copil prin: multitudinea obiectivelor pe care le vizează, strategiile didactice utilizate, materialele 
didactice folosite. Profesorii pot desfăşura lecţii la care să participe părinţii copiilor. Pentru a ne îndeplini 
acest obiectiv: cât mai mulţi părinţi să asiste la acest tip de activitate, este bine să desfăşurăm proiectul pe 
parcursul unui an şcolar, într-o zi a săptămânii “În fiecare joi-Ziua porţilor deschise”. Astfel familia se va 
simţi ca parte a şcolii, va avea posibilitate să vadă copilul în acel context educaţional, să-l vadă cum se 
comportă, ce atitudine are faţă de activitatea de învăţare, faţă de profesor, ce ceilalţi colegi. Copilul va simţi 
permanent că părinţii înţeleg efortul lui, că îi are alături nu numai acasă. 

 Vizita – este o deplasare scurtă, de ce mult o zi, şi are ca scop atingerea unor finalităţi educaţionale 
concrete. Este foarte bine când organizăm astfel de activităţi la care să participe şi părinţii copiilor. Părintele 
îşi poate observa copilul într-un alt mediu, în afara şcolii, îl poate cunoaşte sub alte aspecte: relaţionare cu 
ceilalţi colegi, cu adulţii din grup, comportarea în locuri publice. În acelaşi timp este o nouă ocazie în care 
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profesorul îl poate cunoaşte mai bine pe părinte şi invers, pot discuta mai mult într-un mediu informal care-
l face pe părinte să se simtă în largul său. 

 Excursia –este o deplasare pe parcursul unei sau mai multor zile care are ca scop recreerea şi 
refacerea psihofizică a elevilor dar şi a părinţilor acestora, culegerea de informaţii prin observarea directă 
a evenimentelor, proceselor fenomenelor, realităţii. 

Este o oportunitate pentru părinţi de a cunoaşte propriul copil în alte situaţii decât cele de acasă, de a 
cunoaşte grupul din care face parte copilul, de a se simţi bine alături de propriul copil, de a înţelege mai 
bine caracteristicile vârstei fiului/fiicei, de a relaţiona cu ceilalţi părinţi din grup şi de a găsi puncte comune, 
de a relaţiona cu profesorii care însoţesc copiii. Este o ocazie de a cunoaşte viaţa şcolii. 

 Serbările şcolare –reprezintă evenimente de o importanţă deosebită în activitatea elevilor şi în 
viaţa familiilor acestora-atât din punct de vedere afectiv, cât şi cognitiv, dând ocazia elevilor de a prezenta, 
într-o manieră personală şi originală, tot ce au învăţat pe parcursul unui semestru sau an şcolar. Acest tip 
de activităţi extracurriculare au reprezentat întotdeauna un prilej de manifestare inedită al talentului nativ 
al copilului. Este o ocazie în care copilul îşi poate pune în valoare inteligenţa dominantă descoperită şi 
valorificată de cadrul didactic. De multe ori familia este surprinsă de potenţialul propriului copil. 

Cântecul, dansul, recitarea de poezii sau interpretarea unor piese de teatru reprezintă câteva dintre 
formele de manifestare prin care copilul îşi satisface nevoia de afirmare de joc, căpătând încredere în 
propriul potenţial artistic şi cognitiv. De aceea o sărbătoare şcolară reprezintă un mijloc eficient de educare, 
de influenţare formativă a elevilor, de sudare a colectivului, de asigurare a unor contexte educaţionale în 
care relaţionările se produc în condiţii inedite, de încurajare a talentului, de dezvoltare a aptitudinilor şi de 
stimulare a elevilor timizi sau mai puţin talentaţi. Este foarte indicat ca pe parcursul serbării să iniţiem 
momente interactive părinţi-copii :jocuri, scenete, recitare, dansuri populare, cântece pe care părinţii fie le 
cunosc, fie le învaţă împreună cu copiii. Toate acestea contribuie la sudarea relaţiilor dintre copii şi părinţi, 
atmosfera să fie mai caldă, de sărbătoare a tuturor vârstelor. 

Fiecare ocazie trebuie valorificată ca situaţie de învăţare pentru părinte/adult. Ea trebuie gândită, 
organizată cu atenţie şi competenţă de către cadrul didactic, cu un scop bine definit astfel încât şi rezultatele 
să fie pe măsura aşteptărilor, în beneficiul copilului şi al şcolii. 

Un real PARTENERIAT între ŞCOALĂ şi FAMILIE nu este cel înscris pe o coală de hârtie semnat 
de părinte şi director, este relaţia activă, de implicare şi de o parte şi de cealaltă, este bucuria şi tristeţea, 
este succesul şi eşecul, este zbaterea şi rezultatul din care beneficiarul este COPILUL. 

COPILUL– o taină pe care întâi trebuie să ne dorim să o descifrăm şi apoi să lucrăm neîntrerupt 
pentru asta, părinţi şi profesori. Trebuie să-l înţelegem, ca apoi să se înţeleagă pe sine şi lumea în care 
trăieşte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliografie: 
*Dumitrana, Magdalena, 2000 „Copilul, familia şi grădiniţă", Editura Compania, Bucureşti Voiculescu, 

Elisabeta, 2001 „Pedagogie preşcolară", Editura Aramis, Bucureşti Popescu, Eugenia (coord.), 1995 „Pedagogie 
preşcolară. Didactica" E.D.P., Bucureşti 

839



ÎMPODOBIREA BRADULUI DE CRACIUN 
 

PROF. JUGULEANU MARIANA 
LICEUL DE MARINA CONSTANȚA 

 
 Se știe despre Crăciun că este sărbătoarea nașterii Domnului Iisus, o sărbătoare a liniștii sufletești, a 

păcii și a cadourilor. De altfel, Crăciunul este o sărbătoare plină de lumină, de semnificații și simboluri. 
 Sărbătoarea Crăciunului a fost întotdeauna o sărbătoare a bucuriei pentru creștini, dar, mai ales pentru 

copii, care așteaptă cu nerăbdare momentul împodobirii pomului de Crăciun sau zilele în care merg la 
colindat, primind în schimb daruri. Totodată, se obișnuiește, la creștini, ca în ajunul Nașterii Domnului, cât 
și în ziua de Crăciun, să se meargă la biserică, după care să se ia masa în familie, în mijlocul celor dragi. 

 Bradul de Crăciun este o tradiție oarecum recentă în România, dar este cel mai îndrăgit obicei al 
sărbătorilor de iarnă, datorită simbolurilor care i se asociază, și anume: dragoste, bucurie, fericire, împlinire, 
speranță, viață, sănătate, magie…! 

 Bradul a fost ales ca simbol pentru că, spre deosebire de alți copaci, rămâne verde și iarna, în plus 
are o formă frumoasă și un miros inconfundabil. Indiferent că optăm pentru un brad natural, artificial sau 
ecologic, din el nu trebuie să lipsească luminile, beteala, globurile, bomboanele de pom, conurile și 
ornamentul din vârf.  

 O tradiție importantă asociată sărbătorii Crăciunului o reprezintă împodobirea bradului de 
Crăciun. Obiceiul spune că bradul se împodobește în familie, iar unul din ”accesoriile” nelipsite de lângă 
brad e colindul ”O, brad frumos”. 

 În zilele noastre, împodobirea bradului de Crăciun a devenit una dintre cele mai iubite datini atât în 
mediul rural, cât şi urban, odată cu aşteptarea, în seara de Ajun, a lui Moş Crăciun. 

 În povestirile părinţilor noştri, de cele mai multe ori bradul era adus de Moş Crăciun, atunci când 
copiii dormeau sau, în locul lui Moş Crăciun, nu apucau să vadă decât bradul trecând pe sub fereastră. 

Din plastic sau natural, miniatural sau imens, bradul nu lipseşte din nici o casă în Sfânta seară a 
Crăciunului şi cu o nerăbdare crescută aşteptăm cu emoţie momentul magic al împodobirii acestuia. 

 În România bradul de Crăciun a fost împodobit pentru prima dată în palatul regelui Carol I de 
Hohenzollern, în anul 1866, iar de atunci românii au preluat această tradiție. 

 Bradul de Crăciun era împodobit, la început, cu fructe, flori de hârtie sau biscuiți. În timp, s-a trecut 
la ornarea acestuia cu fel si fel de minunății, printre care: globulețele de sticlă, beteala, bomboanele de 
ciocolată, instalațiile luminoase, etc 

 Există, de asemenea, obiceiul ca în vârful bradului de Crăciun să se așeze o stea, simbol al stelei 
care i-a călăuzit pe magi până la Betleem. Despre această stea se spune că aduce noroc și duce la 
îndeplinire dorințele. 

 Pe lângă bradul de Crăciun, oamenii au început să își aranjeze întreaga casă în spiritul 
sărbătorilor. Astfel că la ușile acestora au apărut și coronițele de Crăciun. Acestea au o semnificație 
pozitivă și simbolizează sănătate și noroc, iar forma rotundă a acestora reprezintă veșnicia dragostei 
care nu piere niciodată. 

 În fiecare an, în școli, se împodobesc brazi, se cântă colinde, se fac serbări în așteptarea sărbătorii 
Crăciunului. Având în vedere situația creată de actuala pandemie COVID 19, în acest an aceste 
activități au dispărut din școli. Pandemia de coronavirus marchează ca și până acum viața oamenilor. 
Împodobirea bradului se va face acasă împreună cu părinții și bunicii. 

 Vom întâmpina diferit sărbătorile de iarnă din 2020. Pandemia a provocat distanțare socială și o serie 
de reguli, menite să împiedice răspândirea virusului. Crăciunul în 2020 nu va arăta cu siguranță ca cel din 
anii anteriori. Pandemia a schimbat modul în care ne vom petrece sărbătorile de iarnă. În multe orașe nu 
vor exista târguri de Crăciun, luminițe sau concerte în aer liber, așa cum se obișnuia să se organizeze în anii 
ce au trecut. 

 Un obicei care în acest an nu se va putea practica, este colindatul! Cu siguranță nu se va putea colinda 
prin oraș și colindătorii nu vor mai intra din casă în casă, dar de ce nu, se pot cânta colindele acasă în sânul 
familiei! 

 Și chiar dacă este pandemie, Moșul va ajunge și în acest an la copiii din toată lumea! 
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ACTIVITATILE EDUCATIVE IN PARTENERIAT CU PARINTII 

 

JURCA IOANA-GEORGETA 

GRADINITA NR. 45, ORADEA 
 

 Este ştiut faptul că cel mai important mediu în educaţia copilului este familia. De aici porneşte în 

viaţă fiecare copil cu bagajul emoţional care îl va influieţa în toate activităţile pe care le desfăşoară. Nu la 

întâmplare se zice că cei şapte ani de acasă contează foarte mult. Dar în parcursul acestor şapte ani este 

implicată şi grădiniţa, respectiv educaţia de care copilul are parte în aceşti ani hotărâtori. Tocmai din acest 

considerent, între grădiniţă şi părinţi trebuie să existe o strânsă colaborare. Educatoare întotdeauna va trebui 

să ţină legătura cu părinţii, nu doar pentru a le comunica ce se întâmplă în timpul orelor petrecute la 

grădiniţă de către copii, ci şi pentru a-i consilia pe părinţi în ceea ce priveşte rolul lor în dezvoltarea 

armonioasă a copilului. 

 Activităţilor educative în parteneriat cu părinţii desfăşurate pe parcursul preşcolarităţii sunt fără dar 

şi poate printre cele mai marcante pentru copil. Printre acestea sunt serbările organizate cu diferite ocazii: 

de Crăciun, de sfârşit de an, de ziua mamei. Pentru copii este o adevărată încântare să se constumeze şi să 

intre în pielea unui personaj din poveste, să fie el în centrul atenţiei, admirat şi apreciat de către părinţii lui. 

Importanţa unor asemenea evenimente este deosebită şi în sensul că stimulează sentimente nebănuite şi le 

dezvoltă pe cele slab manifestate anterior, stimulând în copil dorinţa de a învinge timiditatea. 

 Alte activiţăţi desfăşurate în parteneriat cu părinţii sunt excursiile şi vizitele tematice. În aceste 

momente se crează legături mai apropiate atât între copii, cât şi între părinţi, fapt care duce la colaborare şi 

formarea unei echipe în interesul copiilor. Ieşind din mediul de confort al grupei, unde copilul are la 

îndemână toate materialele şi are o oarecare siguranţă, în excursii şi vizite copilul explorează o nouă lume, 

stimulându-i curiozitatea. 

 În vremurile actuale putem spune că această colaborare dintre părinte şi educator este mult mai 

importanta decât înainte. Activităţile derulându-se online, părintele ştie exact ce fel de activităţi se fac la 

grădiniţă, iar îndumările doamnei educatoare în realizarea acestor activităţi de acasă acum, este vitală. 

Colaborarea dintre educatoare şi părinţi în perioada aceasta este mult mai strânsă, nu doar pentru a le 

recomanda tot felul de activităţi şi punându-le la dispoziţie diverse materiale, dar şi sprijin emoţional şi 

consiliere în diferite probleme apărute în viaţa preşcolarului. Cu alte cuvinte, pentru o bună dezvoltare a 

copilului din punct de vedere intelectual, emoţional şi social, colaborarea care trebuie să existe între părinte 

şi educator este vitală.  
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE  

ÎN PARTENERIAT CU PĂRINȚII 
 

PROF. INV. PRIMAR KYSILKA ILEANA 
COLEGIUL NAȚIONAL BĂNĂȚEAN TIMIȘOARA 

 
„Prezența pãrinților poate transforma cultura școlii.” (S. L. Lightfoot) 
 
Una dintre cele mai importante condiţii ale creşterii eficienţei activităţii educative desfăşurate cu 

elevii o constituie asigurarea unei depline unităţi de acţiune a tuturor factorilor educativi: şcoală, familie, 
comunitate. Dacă este adevărat că şcoala este factorul de care depinde în mod covârşitor devenirea 
personalităţii umane, tot atât de adevărat este că educaţia coerentă nu poate face abstracţie de rosturile 
familiei în această comuniune.  

Şcoala şi familia sunt două instituţii care au nevoie una de alta. Acestea trebuie să găsească făgaşul 
colaborării autentice bazată pe încredere şi respect reciproc, pe iubirea faţă de copil, să facă loc unei relaţii 
deschise, permeabile, favorizante schimbului şi comunicării de idei. Părinţilor le revine rolul esenţial în 
creşterea și dezvoltarea copiilor, asigurându-le acestora nu numai existenţa materială, cât şi un climat 
familial afectiv şi moral. Acasă trebuie să se asigure un mediu de încredere, echilibrat, în care copilul să se 
manifeste neîngrădit, iar în relaţia cu şcoala pot colabora cu alţi membrii ai comunităţii şcolare pentru a 
crea un climat care sprijină învăţarea, atât în şcoală, cât şi în afara ei. Este necesar ca părinţii să îşi schimbe 
optica pe care o au asupra întâlnirilor din mediul şcolar, aceastea putând deveni un sprijin real în 
îmbunătăţirea relaţiei dintre părinte şi copil, părinte şi cadru didactic. Cercetările arată că „în programele 
în care părinţii sunt implicaţi elevii au performanţe mai mari la şcoală decât aceleaşi programe, dar în 
care părinţii nu manifestă interes pentru viața școlară a propriilor copii." 

Educația în familie constituie prima școală a copilului, partea cea mai importantă a pregătirii lui 
pentru viața socială și productivă. Școala și familia sunt cei doi poli de rezistență ai educației, care 
contribuie, prin mijloace specifice, la formarea tinerilor. Odată cu intrarea în școală, copilul trăiește în două 
lumi diferite: una a familiei, colorată încă de afectivitatea primei copilării, cealaltă, a școlii, încărcată de 
noi exigențe și de promisiunile viitorului, la fel de importante. Dacă aceste medii educaționale se 
completează și se susțin, ele asigură într-o mare măsură buna integrare a copilului în activitatea școlară și, 
pe mai departe, în viața socială. Obiectivul cel mai important al colaborării dintre școală și familie în 
perioada școlarității mici îl reprezintă susținerea eforturilor copilului pentru ca acesta să dobândească 
primele instrumente ale muncii intelectuale și să obțină succesul școlar.  

Parteneriatul cu familia înseamnă şi o reconsiderare a atitudinii dascălului faţă de aceasta. Îndatoririle 
oricărui profesor faţă de familie sunt: mai multă transparenţă, acceptarea observaţiilor pertinente şi 
promovarea sugestiilor privind obiectivele şi priorităţile educaţionale, informarea corectă şi operativă. 
Părinţii au nevoie de instruire în ceea ce priveşte modul de urmărire al îndeplinirii sarcinilor şcolare şi 
controlul conduitei copilului. Activitatea de îndrumare a părinţilor de către dascăl este evident necesară. 
Unitatea de opinii dintre cele două instituţii – şcoală, familie – trebuie realizată doar în strânsă colaborare. 
Sunt părinţi care îşi propun să ajute şcoala, cu condiţia ca ei să cunoască obiectivele educaţionale. Pe aceştia 
trebuie să-i informăm, descriindu-le tipurile de comportamente realizabile, explicarea modalităţii de 
acţiune, pentru ca metodele de influenţare să nu fie în contradicţie cu cerinţele pedagogice. Alţi părinţi nu 
manifestă interesul necesar faţă de evoluţia copilului şi, ca atare lasă şcolii toată grija. Prin metode 
pedagogice pot fi atraşi alături de şcoală, determinându-i să adere la ideea de colaborare activă. Părinţii 
sunt cei care trebuie să înveţe de la educatorul copilului pentru a cunoaşte direcţia şi ritmul la care trebuie 
să se alinieze. Schimbul de idei este profitabil atât pentru şcoală, cât şi pentru elev şi părinţii săi. 

 
Familia este un factor important şi de răspundere al educaţiei. Părinţii răspund de ea în faţa 

societăţii, a fericirii lor şi a vieţii copiilor. (A.S. Makarenko) 
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“MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNA! TRADIȚII ȘI OBICEIURI” 

 
SCRIS DE: KEREKES IZABELLA- ÁGNES 

 
Sărbătorile ocupă un loc foarte important în viața fiecăruia. Fiecare popor are o cultură proprie și 

sărbători specifice, care pot fi naționale, sociale, religioase, familiale, etnice. Sărbătorile dau viață 
trecutului, bucurie prezentului și motivație viitorului. Deoarece copii învață în primul rând de la părinți, 
este foarte important ca să învețe de la ei tradițiile, obiceiurile familiale, religioase, naționale. Acestea dau 
copiilor un cadru în viață, siguranță și liniște sufletească.  

Fiecare dintre noi avem amintiri, la care ne gândim cu nostalgie: cum erau zilele în preajma 
sărbătorilor de iarnă, ce făceam, ce mâncam, ce și cum ne jucam, ce scrisori îi scriam lui Moș Nicolae, cum 
îl așteptam, ce i-am cerut, ce am primit de la el, cum ne pregăteam la apropierea Crăciunului, cum am 
împodobit bradul, cum am sărbătorit Crăciunul, cum am colindat, și multe altele. 

Sărbătorile de iarnă reprezintă o ocazie minunată de a readuce în familie tradițiile cu care am crescut. 
În această perioadă a anului putem să ne apropiem mai mult de cei dragi și putem să creăm împreună 
amintiri frumoase. 

La apropierea sărbătorilor elevii sunt mult mai entuziaști, de aceea avem mai multe posibilități să 
dezvoltăm capacitățile lor. Trebuie să le spunem, să le povestim copiilor noștri tradițiile, obiceiurile 
noastre, dacă avem posibilități să le arătăm poze despre copilăria noastră, să ascultăm muzică, cântece, 
poezii, basme cu și despre sărbătorile, tradițiile, obiceiurile pe care le-au păstrat părinții noștri și le 
păstrăm și noi.  

În această perioadă încercăm să asigurăm o atmosferă plăcută, cât mai caldă, să ne jucăm cât mai 
mult, să ne distrăm, să râdem împreună, să încurajăm copii să adopte obiceiurile magice și să se bucure 
de ele. Să lăsăm ca această perioadă magică să producă momente de neuitat, care să rămână vii în 
amintirea tuturor.  

Prin activitățile comune, distractive copilul dobândește capacități și experiențele noi, dezvoltă spiritul 
de observație, atenția, imaginația, fantezia, gândirea, chiar și spiritul artistic. Pentru dezvoltarea acestora să 
încercăm să implicăm părinții pe cât e posibil în activitățile educative. Putem să facem împreună calendar 
cu activități specifice, ornamente, decorații de iarnă, de Crăciun, să coacem și să decorăm turtă dulce, să 
împodobim bradul, putem să facem Coroană de advent, putem să decorăm împreună ușile, geamurile, 
camerele. Trebuie să petrecem mai mult timp de calitate împreună, să povestim ce s-a întâmplat în Betleem, 
să ne rugăm împreună, să-i vizităm pe bătrâni, să-i ajutăm pe cei care au nevoie, să discutăm cu copii despre 
Isus Hristos, putem să învățăm poezii, cântece de Sărbători, să facem jocuri de teatru și să jucăm nașterea 
lui Isus Hristos. Joaca este foarte importantă pentru dezvoltarea socială, emoțională, cognitivă și fizică a 
copilului. La elevii mai mari joaca devine din ce în ce mai complexă și mai imaginativă, aceștia exersându-
și abilitățile și talentele prin intermediul acesteia. Cercetătorii demonstrează că jocul este esențial pentru 
dezvoltarea personalității copilului și că prin joc aceștia își dezvoltă capacitățile și competențele de bază. 

În concluzie, activitățile organizate sunt un antrenament al capacității de învățare, în măsura în care 
sunt adaptate particularităților și capacităților de învățare specifice vârstei. Să profităm la maxim de fiecare 
posibilitate pentru dezvoltare.  

Trebuie să descoperim comoara valoroasă din această perioadă magică pentru a influența copii noștri 
să descopere și ei la rândul lor valoarea acestora, iar nu în ultimul rând să folosim aceste ocazii ca să ajutăm 
dezvoltarea lor. 
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ACTIVITĂȚILE EDUCATIVE ONLINE 

PROIECT TEMATIC ONLINE „CRĂCIUN DE POVESTE” 
 

PROF. INV. PRIMAR KORTNER TILORE 
ŞCOALA GIMNAZIALA NR. 2 LUGOJ, JUD. TIMIS 

  
 Societatea informatizată în care am intrat, mai ales acum, odată cu școala realizată în sistem online, 

aduce importante modificări în programele de educaţie. Se impune o restructurare a conţinutului procesului 
de învăţare, o reconsiderare a metodelor şi a formelor de organizare a activităţii didactice, care va fi centrat 
pe individualizarea procesului de instruire. Realitatea și mentalitatea lumii contemporane pot fi exprimate 
prin sintagma „Comunici, deci exişti”.  

 Asaltul informaţional pe internet oferă un imens material didactic şi ştiinţific. El face posibilă 
educaţia permanentă şi autoeducaţia. Pe lângă faptul că internetul constituie o bibliotecă imensă la care în 
alt mod elevii nu ar avea acces, el este, prin programele sale educaţionale, un profesor care nu se enervează 
niciodată, eliminând astfel stresul, care se ştie că este o frână în procesul de instruire. 

 În învăţământ, calculatorul poate fi folosit pentru transmiterea de informaţii, punerea de întrebări, 
rezolvări de exerciţii şi probleme, prezentarea de algoritmi pentru rezolvarea unor probleme tip, aplicaţii 
practice etc. Calculatorul poate fi utilizat în procesul de evaluare şi autoevaluare al elevilor. Evaluarea şi 
autoevaluarea se poate realiza cu ajutorul testelor sau a jocurilor didactice. Astfel, calculatorul a devenit un 
element important în procesul autoeducaţiei şi în cel al educaţiei permanente. Programele de învăţare 
existente, oferă alături de informaţii, posibilitatea de a dialoga cu calculatorul. Acest dialog facilitează 
înţelegerea de către elevi a unor procese şi noţiuni fundamentale şi stimulează interesul elevilor. Învăţarea 
este dinamică, elevul devine un element activ, învăţând prin efort propriu, sub îndrumarea profesorului şi 
cu sprijinul calculatorului. În acelaşi timp cresc independenţa şi responsabilitatea acestuia. 

 Situația actuală existentă la nivel național și mondial, pandemia de coronavirus, a „forțat” școala să 
organizeze nu numai cursurile zilnice, ci și anumite activități extrașcolare în sistem online. Elevilor le sunt 
foarte îndrăgite, în special acestea din urmă. 

 Astfel, acum, în pragul sărbătorilor de Crăciun, un Crăciun mai altfel, cu toții am fost nevoiți să 
renunțăm la serbările clasice, în care prezentam scenete tematice, colindam, dansam și bucuram audiența 
și să încercăm variante de activități online, cât mai diverse și atractive, prin care să atragem veselia, bucuria 
sosirii acestor sărbători și implicarea cât mai activă a elevilor. 

 Am conceput activitatea educativă, din această ultimă săptămână de școală a lunii decembrie, grupată 
în jurul tematicii sărbătorii de Crăciun, numind-o „Crăciun de 
poveste”. Astfel, la toate materiile, am ales conținuturi educaționale 
specifice: 

* La Comunicare în limba română, am discutat despre 
Sărbătorile de iarnă și tradițiile și obiceiurile acestora, cu ajutorul 
textelor narative și lirice „Vreau să trăiesc printre stele” (dorința 
îndeplinită a brăduțului de a fi împodobit și de a nu mai trăi singur, 
ajungând într-o casă veselă, de Crăciun), „Colindătorii” de George 
Coșbuc și „Plugușorul”. Au aflat multe despre acestea prin filmulețele 
de pe Youtube și cele în format ppt. Lucrând în mediul online, nu au 
lipsit materialele realizate în diverse aplicații, pe care copiii le-au 
îndrăgit imediat ce le-am prezentat și au fost dornici să învețe a le  
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folosi. Astfel, respectând și tematica, s-au jucat cu „Sinonime ... de Crăciun” 

(https://wordwall.net/ro/resource/8613744/sinonime-de-cr%c4%83ciun), în 
aplicația Wordwall, au jucat „Spânzurătoarea ... de Crăciun” 
(https://wordwall.net/ro/resource/8662884/-de-cr%c4%83ciun), în aceeași 
aplicație și au construit desene în WordArt. 

 
* La Matematică și explorarea 

mediului, tot în Wordwall, au rezolvat 
„Probleme ... de Crăciun”, respectând 
conținuturile didactice. 

 (https://wordwall.net/ro/resource/8616561/probleme-de-
cr%c4%83ciun-%c3%aen-concentrul-0-1000). 

 
* La Muzică și 

mișcare, materialul cu care 
„s-au jucat” a fost legat de una dintre cele mai cunoscute povești 
de Crăciun, „Spărgătorul de nuci”. Astfel, au aflat povestea, au 
ascultat muzică, au vizionat filmulețul animat, au aflat 
curiozități despre compozitor, au vizitat Țara dulciurilor, au 
dansat împreună cu balerinii și au bătut ritmul odată cu 
personajele din aplicație. Materialul, realizat de d-na prof. Ana-
Maria Rusu, i-a încântat peste măsură și s-a pliat excelent pe 
conținuturile școlare. 

 

https://docs.google.com/presentation/d/1tTOywPZW1n4gbedFMoy2TiFWpmWE-
44vuHNet50GE0k/edit?fbclid=IwAR2iEO016wqvJ9jbcBP9B7MvOuX0mMahwAE23e3Hhz9y5QBVMe
nfUPtL-P0#slide=id.gaf71f7c070_0_2 

 
* La Arte vizuale și abilități practice, au urmărit tutoriale 

despre realizarea anumitor obiecte de decor și desene / picturi / colaje 
specifice sărbătorilor de iarnă și au realizat lucrări de Sf. Nicolae și 
Crăciun, dând viață și unor personaje desenate / pictate, cu ajutorul 
aplicației Chatterpix Kid. 

 În loc de serbare în mediul fizic, am ales să organizăm una 
online și am realizat un perete virtual al clasei și proiectului, intitulat 
„Poveste de Crăciun”, în aplicația padlet.com. Aici au fost încărcate 
filmulețele elevilor cu recitarea poeziei „Colindătorii” și 
„Plugușorul”, desenele tematice, materialele pe care ei le-au lucrat, 
poze din timpul activităților și de acasă, poze ce au surprins 

pregătirile pentru aceste sărbători. Aplicația a permis elevilor să interacționeze, să voteze prin steluțe 
lucrările sau prestațiile colegilor și să ne arate, prin imagini, cum și-au împodobit bradul de Crăciun sau 
ornat casa. 

 
 Ce putem spune acum, la sfârșit? Trebuie să ne adaptăm și să încercăm să găsim și să dăruim elevilor 

noștri frumosul și educativul prin mijloace și aplicații cât mai interesante, din care ei să învețe și să se simtă, 
într-un fel, aproape de ceilalți și de viața normală pe care o duceam înainte și să se încarce cu emoția 
Crăciunului. 
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https://wordwall.net/ro/resource/8613744/sinonime-de-cr%c4%83ciun
https://wordwall.net/ro/resource/8662884/-de-cr%c4%83ciun
https://wordwall.net/ro/resource/8616561/probleme-de-cr%c4%83ciun-%c3%aen-concentrul-0-1000
https://wordwall.net/ro/resource/8616561/probleme-de-cr%c4%83ciun-%c3%aen-concentrul-0-1000
https://docs.google.com/presentation/d/1tTOywPZW1n4gbedFMoy2TiFWpmWE-44vuHNet50GE0k/edit?fbclid=IwAR2iEO016wqvJ9jbcBP9B7MvOuX0mMahwAE23e3Hhz9y5QBVMenfUPtL-P0#slide=id.gaf71f7c070_0_2
https://docs.google.com/presentation/d/1tTOywPZW1n4gbedFMoy2TiFWpmWE-44vuHNet50GE0k/edit?fbclid=IwAR2iEO016wqvJ9jbcBP9B7MvOuX0mMahwAE23e3Hhz9y5QBVMenfUPtL-P0#slide=id.gaf71f7c070_0_2
https://docs.google.com/presentation/d/1tTOywPZW1n4gbedFMoy2TiFWpmWE-44vuHNet50GE0k/edit?fbclid=IwAR2iEO016wqvJ9jbcBP9B7MvOuX0mMahwAE23e3Hhz9y5QBVMenfUPtL-P0#slide=id.gaf71f7c070_0_2


 
IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE ÎN PARTENERIAT CU 

PĂRINȚII 
 

PROF INV.PRESC. LACATUȘ CARMEN ANDREEA 
GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”RAZA DE SOARE”, 

TARGOVIȘTE 
 
 În contextul pandemiei de coronavirus, și a faptului că interdicția de a realiza activități fizice cu 

preșcolarii s-a prelungit pe mai multe săptămâni, profesorii din România au fost nevoiți să adopte tot felul 
de mijloace pentru a transmite preșcolarilor și părinților un mesaj foarte important, acela prin care trebuie 
să conștientizăm faptul că învățarea se continuă de acasă, indiferent de metoda pe care o adoptăm. 

 La început majoritatea activităților le-am desfășurat pe grupul de WhatsApp al clasei, deja existent. 
Acolo inseram sugestiile noastre de activități și tot acolo primeam feedback din partea preșcolarilor cu 
privire la lucrările realizate. În paralel cu această aplicație foloseam și platforma Zoom, acesta fiind locul 
în care ne puteam vedea și împărtăși din trăirile, emoțiile și piedicile învățării la distanță. Bineînțeles că a 
urmat o perioadă de adaptarea atât pentru părinți, pentru copii, dar și pentru profesori.  

Adaptarea cu aceste platforme nu a durat mult, deoarece Ministerul Educației a luat decizia, ca atât 
școlile cât și grădinițele, să acceseze o platformă unică la nivel de instituție, astfel încât Inspectoratele 
școlare prin intermediul inspectorilor de specialitate și directorii să poată monitoriza modul în care cadrele 
didactice continuă învățarea cu elevii. 

La nivelul instituției noastre activitatea s-a mutat pe platforma Classroom- o aplicație Google Suite, 
unde fiecare cadru didactic a creeat clasa, activitățile și temele. Totul devenea acum vizibil și ușor de accesat 
pentru toată lumea. 

 A urmat o lungă perioadă de încercări și negocieri cu părinții preșcolarilor pentru mutarea acestor 
activități pe platforma Google Classroom, dar până la urmă cu toții au reușit să se înscrie pe pagina clasei 
și să poată vedea cu ușurință mesajele transmise de profesori.  

Începând din acel moment tot procesul educațional s-a transformat și atenția noastră s-a îndreptat spre 
găsirea acelor modele de activități accesibile preșcolarilor care să respecte particularitățile de vârstă și care 
să vină în sprijinul părinților sau al acelor persoane care stăteau alături de preșcolar și ajutau la realizarea 
învățării. 

 În cadrul unei săptămâni activitățile se derulează atât asincron cât și sincron, o dată pe săptămână 
sau ori de câte ori este nevoie pentru a le explica preșcolarilor cum trebuie să realizeze temele propuse, 
pentru a-i încuraja și pentru a le oferi feedback. Pe Google Meet am desfășurat activități sincron cu părinții 
și copiii în care fiecare și-a spus părerea cu privire la temele propuse pe pagina grupei dar și modul lor de 
realizare. Am desfășurat și activități pentru a marca sarbătorile de iarna( am confectionat ghetuta pentru 
Moș Nicolae, am ascultat povești, am cântat colinde, am recitat poezii, am impodobit bradul, am 
confectionat globulețe, am ,,scris,, o scrisoare pentru Mos Craciun etc.) și ne-am bucurat la vederea 
rezultatelor noastre. 

Chiar dacă la început a fost destul de greu, și cu toții am făcut eforturi pentru a putea susține educația 
copiilor de la noi din țară, am reușit să depășim barierele tehnologiei și să putem avea rezultate frumoase.  

 
 
 
 
 
 
Bibliografie: 
*Ceobanu, C., Învățarea în mediul virtual. Ghid de utilizare a calculatorului, Iași, Polirom. 
*Curriculum pentru educație timpurie 
*Dragu, A., Cristea, S. (2002). Psihologie și pedagogie școlară. Constanța:Ovidius University Press. 
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DEZVOLTAREA PARTENERIATULUI ŞCOALĂ-FAMILIE 

 ŞI EFECTELE LUI ASUPRA ELEVULUI 
 

PROFESOR INVATAMANT PRIMAR, LAMRU VIORICA 
SCOALA GIMNAZIALA MOVILA BANULUI 

JUDETUL BUZAU 
 
 Una dintre cele mai importante condiţii ale creşterii eficienţei activităţii educative desfăşurate cu 

elevii o constituie asigurarea unei depline unităţi de acţiune a tuturor factorilor educativi: şcoală, familie, 
comunitate. Dacă este adevărat că şcoala este factorul de care depinde în mod covârşitor devenirea 
personalităţii umane, tot atât de adevărat este că educaţia coerentă nu poate face abstracţie de rosturile 
familiei în această comuniune. 

 Şcoala şi familia sunt două instituţii care au nevoie una de alta. Şcoala şi familia trebuie să găsească 
făgaşul colaborării autentice bazată pe încredere şi respect reciproc, pe iubirea faţă de copil, să facă loc unei 
relaţii deschise, permeabile, favorizante schimbului şi comunicării de idei.Părinţilor le revine rolul esenţial 
în creşterea copiilor, asigurându-le acestora nu numai existenţa materială, cât şi un climat familial, afectiv 
şi moral. 

 Sunt situaţii în care familia consideră că este suficient să se ocupe doar de satisfacerea nevoilor 
primare (hrană, îmbrăcăminte, locuinţă, cheltuieli zilnice etc.), ignorând importanţa unei comunicări 
afective, nestimulând dezvoltarea sentimentului de apartenenţă. Acasă trebuie să creeze un mediu de 
încredere, echilibrat, în care copilul să se manifeste neîngrădit iar în relaţia cu şcoala pot colabora cu alţi 
membrii ai comunităţii şcolare pentru a crea un climat care sprijină învăţarea, atât în şcoală cât şi în afara 
ei. Este necesar ca părinţii să îşi schimbe optica pe care o au asupra întâlnirilor din mediul şcolar, aceastea 
putând deveni un sprijin real în îmbunătăţirea relaţiei dintre părinte şi copil, părinte şi cadru didactic. 
Cercetările arată că „în programele în care părinţii sunt implicaţi elevii au performanţe mai mari la şcoală 
decât aceleaşi programe, dar în care părinţii nu sunt implicaţi” (Henderson şi Nancy, 1995). Gradul de 
implicare al părinţilor în viaţa şcolară a copiilor lor influenţează şi rezultatele acestora, în sens pozitiv: cu 
cât părinţii colaborează mai bine cu şcoala, cu atât notele copiilor sunt mai mari. Educaţia nu este un proces 
de care este responsabilă în mod exclusiv şcoala, dar nici părinţii; este un proces al cărui succes depinde de 
colaborarea dintre cele două părţi implicate. Reacţia scolii, ca instituţie de educaţie, formare si orientare, la 
mobilitatea socială și economică, trebuie să fie de adaptare a conţinutului, structurii și funcţiilor sale, de 
creare de premise favorabile pentru elevi care să le permită integrarea socială rapidă, flexibilitatea, iniţiativa 
și rezolvarea de probleme, diminuarea imprevizibilului. Şcoala trebuie să facă tot ce-i stă în putinţă pentru 
valorizarea maximă a fiecărui individ prin mai raţionala stimulare intelectuală a elevilor, a aptitudinilor, a 
atitudinilor și a trăsăturilor lor de personalitate. Avem în vedere că şcolile de toate gradele sunt organizaţii 
responsabile pentru educaţia formala a copiilor și adolescenţilor. Şcolile care duc la bun sfârşit mult mai 
eficient această responsabilitate se consideră pe ele însele și elevii lor ca parte a sistemului social ce include 
familiile și comunităţile. Când şcolile, familiile și comunităţile lucrează împreuna ca parteneri, beneficiari 
sunt elevii. Colaborarea dintre şcoală şi familie presupune nu numai o informare reciprocă cu privire la tot 
ceea ce ţine de orientarea copilului ci şi pregătireapărinţilor pentru toate problemele ce le comportă această 
acţiune. În ceea ce priveşte relaţia şcoala-familie se impun deschideri oferite părinţilor privind aspectele 
şcolare, psihopedagogice, pe lângă aspectele medicale, juridice etc. O bună colaborare între familie și scoală 
se poare realiza prin parteneriate. Motivul principal pentru crearea unor astfel de parteneriate este dorinţa 
de a ajuta elevii să aibă succes la şcoală și, mai târziu, în viață. Atunci când părinţii, elevii și ceilalţi membri 
ai comunității se consideră unii pe alţii parteneri în educaţie, se creează în jurul elevilor o comunitate de 
suport care începe să funcţioneze. Parteneriatele trebuie văzute ca o componentă esenţială în organizarea 
școlii şi a clasei de elevi. Ele nu mai sunt de mult considerate doar o simplă activitate cu caracter opţional 
sau o problemă de natura relaţiilor publice. Parteneriatele dintre școli, familii și comunitate pot ajuta 
profesorii în munca lor; perfecţiona abilităţile şcolare ale elevilor; îmbunătăţi programele de studiu și 
climatul şcolar; îmbunătăţi abilităţile educaţionale ale părinţilor; dezvoltă abilităţile de lideri ale părinţilor; 
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conecta familiile cu membrii şcolii și ai comunităţii; stimula serviciul comunității în folosul şcolilor; oferi 
servicii şi suport familiilor şi crea un mediu mai sigur în şcoli. 

Propuneri de programe pentru dezvoltarea parteneriatului şcoală – familie 
 În realizarea prezentei cercetări am plecat de la premisa că familia, în orice societate, joacă rolul cel 

mai important în formarea și socializarea copilului deoarece ea reprezintă cadrul fundamental în interiorul 
căruia sunt satisfăcute nevoile sale psihologice și sociale și împlinite etapele întregului său ciclu de creștere 
și dezvoltare fiind astfel primul său intermediar în relațiile cu societatea și, de asemenea, constituie matricea 
care îi imprimă primele și cele mai importante trăsături caracteriale și morale. Privită ca nucleu social, 
familia este prima care influențează dezvoltarea copilului deoarece își pune amprenta pe întreaga sa 
personalitate iar trăinicia edificiului depinde de calitatea temeliei. În altă ordine de idei, rolul familiei este 
acela de a pregăti copilul pentru viață oferindu-i cel mai potrivit cadru în care să își formeze principalele 
deprinderi, pentru transmiterea principalelor cunoștințe asupra realității și pentru formarea primelor 
principii de viață. 

 Când şcolile şi familiile lucrează împreuna ca parteneri, beneficiari sunt elevii. Colaborarea dintre 
şcoală şi familie presupune nu numai o informare reciprocă cu privire la tot ceea ce ţine de orientarea 
copilului ci şi înarmarea părinţilor cu toate problemele pe care le comportă această acţiune. În ceea ce 
priveşte relaţia şcoala-familie se impun deschideri oferite părinţilor privind aspectele şcolare, 
psihopedagogice, pe lângă aspectele medicale, juridice etc. O bună colaborare între familie și scoală se 
poare realiza prin parteneriate. Motivul principal pentru crearea unor astfel de parteneriate este dorinţa de 
a ajuta elevii să aibă succes la şcoală și, mai târziu, în viață. Parteneriatele trebuie văzute ca o componentă 
esenţială în organizarea școlii şi a clasei de elevi. Ele nu mai sunt de mult considerate doar o simplă 
activitate cu caracter opţional sau o problemă de natura relaţiilor publice. Parteneriatele dintre școli şi 
familii pot ajuta profesorii în munca lor; perfecţiona abilităţile şcolare ale elevilor; îmbunătăţi programele 
de studiu și climatul şcolar; îmbunătăţi abilităţile educaţionale ale părinţilor; dezvoltă abilităţile de lideri 
ale părinţilor; conecta familiile cu membrii şcolii și ai comunităţii şi pot crea un mediu mai sigur în şcoli. 

 În realizarea prezentei cercetări s-a pornit de la premisa că dacă şcoala are susţinerea familiei şi există 
o bună comunicare între cele două, atunci elevul se îndreaptă în direcţia dorită. Aşadar, printr-o cercetare 
atenta se va demonstra contribuţia pe care o aduce implicarea familiei în dezvoltarea si educarea copilului 
şi importanţa parteneriatului şcoală-familie. 

 
BIBLIOGRAFIE 
*Ezechil Liliana- ,,Comunicarea educaţională în contextul şcolar”, 2002;  
*Stăiculescu Camelia -,,Şcoala şi comunitatea locală”-parteneriat pentru educaţie, 2007 
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IMPORTANȚA ACTIVITAȚILOR EDUCATIVE 

 IN PARTENERIAT CU PARINȚII 
 

PROF. INV. PRIMAR LAZAR LUCICA, 
 ȘC. GIMNAZIALA „LUCA GAVRIL” DRAGUȘENI, JUD. SUCEAVA 

  
 Una dintre cele mai importante condiţii ale creşterii eficienţei activităţii educative desfăşurate cu 

elevii o constituie asigurarea unei depline unităţi de acţiune a tuturor factorilor educativi: şcoală, familie, 
comunitate. Dacă este adevărat că şcoala este factorul de care depinde în mod covârşitor devenirea 
personalităţii umane, tot atât de adevărat este că educaţia coerentă nu poate face abstracţie de rolul familiei 
în această comuniune.  

 Şcoala şi familia trebuie să găsească făgaşul colaborării autentice bazată pe încredere şi respect 
reciproc, pe iubirea faţă de copil, să facă loc unei relaţii deschise, permeabile, favorizante schimbului şi 
comunicării de idei. Părinţilor le revine rolul esenţial în creşterea copiilor, asigurându-le acestora nu numai 
existenţa materială, cât şi un climat familial, afectiv şi moral. 

 Cercetările arată că „în programele în care părinţii sunt implicaţi, elevii au performanţe mai mari la 
şcoală decât aceleaşi programe, dar în care părinţii nu sunt implicaţi” (Henderson şi Nancy, 1995). Educaţia 
nu este un proces de care este responsabilă în mod exclusiv şcoala, dar nici părinţii; este un proces al cărui 
succes depinde de colaborarea dintre cele două părţi implicate. Atunci când părinţii, elevii și ceilalţi membri 
ai comunității se consideră unii pe alţii parteneri în educaţie, se creează în jurul elevilor o comunitate de 
suport care începe să funcţioneze. Parteneriatele trebuie văzute ca o componentă esenţială în organizarea 
activităților educative, atât la nivelul școlii cât şi al clasei de elevi. Ele nu mai sunt de mult considerate doar 
o simplă activitate cu caracter opţional sau o problemă de natura relaţiilor publice. Parteneriatele dintre 
școli, familii și comunitate pot ajuta profesorii în munca lor; perfecţiona abilităţile şcolare ale elevilor; 
îmbunătăţi programele de studiu și climatul şcolar; îmbunătăţi abilităţile educaţionale ale părinţilor; 
dezvoltă abilităţile de lideri ale părinţilor; conecta familiile cu membrii şcolii și ai comunităţii; stimula 
serviciul comunității în folosul şcolilor; oferi servicii şi suport familiilor şi crea un mediu mai sigur în şcoli. 

 Pentru ca un copil să aibă succes în şcoală şi mai apoi pe parcursul vieţii, specialiştii, printre care 
Daniel Goleman, „Inteligenţa emoţională”, spun că există şapte elemente cheie: 

1. Încrederea – sentimentul de siguranţă, certitudinea că se poate bizui pe ajutorul celor din jur în 
demersul său spre cunoaştere şi devenire; 

2. Curiozitatea – dorinţa de a cunoaşte ceva nou; 
3. Intenţia – pornirea interioară, conştientă, însoţită de dorinţa de a înfăptui ceea ce îţi propui; 
4. Controlul de sine – capacitatea de control asupra faptelor proprii; 
5. Raportarea – dorinţa şi capacitatea de a se alătura unui grup, de a participa la activitatea acelui 

grup încercând să se facă înţeles şi să-i înţeleagă pe ceilalţi; 
6. Comunicarea – capacitatea şi dorinţa de a transmite şi a face cunoscute celorlalţi, propriile idei şi 

sentimente; 
7. Cooperarea – capacitatea de a lucra împreună cu cineva în scopul realizării unui obiectiv comun. 
 Dacă un copil dobândeşte pe timpul şcolarităţii aceste calităţi, depinde de părinţii şi educatorii lui 

care au o mare responsabilitate în formarea unitară a personalităţii lui. 
 Cadrele didactice trebuie să iniţieze activităţi care să ofere familiei oportunităţi de a participa alături 

de copil, de a cunoaşte copilul în situaţii diverse, de a se bucura alături şi cu copilul de realizările lui, de a 
lucra împreună părinte-copil la diferite proiecte. 

 Serbările şcolare reprezintă evenimente de o importanţă deosebită în activitatea elevilor şi în viaţa 
familiilor acestora, atât din punct de vedere afectiv cât şi cognitiv, dând ocazia elevilor de a prezenta, într-
o manieră personală şi originală, ce au învăţat pe parcursul unui semestru sau an şcolar. Acest tip de 
activităţi extracurriculare au reprezentat întotdeauna un prilej de manifestare inedită a talentului nativ al 
copilului. Este o ocazie în care copilul îşi poate pune în valoare inteligenţa dominantă descoperită şi 
valorificată de cadrul didactic. De multe ori familia este surprinsă de potenţialul propriului copil. 
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 În contextul pandemiei de coronavirus, noi, profesorii suntem provocați să ne adaptăm rapid și 
să transmitem un mesaj important elevilor și părinților: învățarea continuă dincolo de școală. Cu 
instrumente on-line și multă determinare, putem face progrese împreună. 

 „Menirea profesorului este aceea de a descoperi și dezvolta măreția din fiecare copil. Nimic mai 
mult. Nu e despre materie, despre obsesiile din capul nostru, este despre a-l vedea pe celălalt, care este un 
copil în creștere. Trebuie să vezi că acești copii au daruri diferite și să potențezi aceste daruri. Cred că on-
line-ul este un mijloc, nu un scop în sine” - Felix Tătaru, co-fondator SuperTeach 

În încheierea articolului vă prezint o fotografie din cadrul activității „Magia Crăciunului”, activitate 
desfășurată on-line, în parteneriat cu părinții.  
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ACTIVITAȚI EDUCATIVE ONLINE PRIVIND SARBATORILE DE IARNA 

  
 PROF. LAZAR MARINELA 

 ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 6 SUCEAVA 
 
 Nașterea Pruncului Iisus aduce multă iubire, dăruire, bucurie, speranță, bunătate, dar și cadourile 

sufletești și materiale, pe care fiecare dintre noi le așteptăm cu nerăbdare! 
 În cadrul activităților online, la grupa mică pe care o conduc, am realizat numeroase teme despre 

aceste sărbători minunate! Cu ajutorul părinților, copilașii au dus la bun sfârșit realizarea activităților 
propuse. Voi prezenta mai jos, câteva teme din cadrul activităților săptămânale: ,,Surprize în cizmulițe’’, 
’’Brăduțul împodobit’’ și ’’Hristos Se naște!’’. 

 
Vineri: 04.12.2020 
,,Te așteptăm, Moș Nicolae’’ 
 
 Bună dimineața, copilașii mei cuminți! Vă rog să discutați cu părinții voștri despre tot ceea ce vă 

doriți să vă aducă Moș Nicolae, apoi faceți gimnastica de înviorare. 
https://www.youtube.com/watch?v=Dwq4HTown_o 
 Ascultați cântecelul ,,Vine Moș Nicolae – audiție  
 https://www.youtube.com/watch?v=ej16q9pTeNA  
 Asamblați piesele de puzzle ,,În așteptarea Moșului Nicolae’’ : 
https://puzzlefactory.pl/ro/puzzle/joc/pentru-copii/311083-mo%C8%99ul-nicolae-

%C3%AEmparte-daruri  
https://puzzlefactory.pl/ro/puzzle/joc/pentru-copii/311093-sf%C3%A2ntul-nicolae 
https://puzzlefactory.pl/ro/puzzle/joc/pentru-copii/311097-cizmuli%C8%9Bele-sunt-

preg%C4%83tite  
 Găsiți perechea cizmuliței: https://learningapps.org/display?v=p44ry8a3k20  
 Pentru a-l întâmpina cu mult drag pe Moș Nicolae și pentru a vă aduce multe daruri, vă sugerez să 

învățați poezia ,,Moș Nicolae sosește’’ și să îi faceți / lipiți (la abilități practice) moșului ghetuța, ca 
mai apoi să jucați joculețul de mișcare ,,Pe urmele Moșului Nicolae’’. MM 

 MP – ,,Povestea lui Moș Nicolae la copilul deștept’’  
 https://www.youtube.com/watch?v=eu9dphoYxTQ  
 Să faceți rugăciuni către Sfântul Nicolae, pentru a avea grijă de familia voastră mereu și pentru a vă 

dărui toate cele de folos! 
 Să vă curățați cizmulițele, să le lustruiți, să le așezați pe hol, la intrare în casă, deoarece acolo va lăsa 

moșul darurile pentru voi! 
 Vă îmbrățișez cu drag și dor, îngerașii mei frumoși! 
 
MARȚI: 08.12.2020 
’’O, brad frumos!’’ 
  
ADP: Î.D. ,,De vorbă cu bradul’’ – coîmpărtășire 
ALA1: ,,Bradul de Crăciun’’ - dactilopictură 
 ,,Legenda bradului de Crăciun’’ – poveste M.P.  
 https://www.youtube.com/watch?v=cuT08sg-hfg 
 ,,Suport pentru brad’’ – construcții 
ADE: DȘ: ,,Așază globurile-n brad’’ – joc didactic 
 https://images.app.goo.gl/tHQjiUn5FNczcWcT7 
 Dacă aveți brăduțul pregătit pentru sărbători, dați-i să așeze globurile mici, apoi pe cele mari, pe 

cele albastre, apoi pe cele roșii etc. 
 DLC: ,,Brăduțul’’ - memorizare https://www.youtube.com/watch?v=rzdG3XM-rTo  
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ALA2: ,,Atinge crenguța bradului!’’ – joc de mișcare / MM 
 
LUNI: 21.12.2020 
,,Hristos Se naște!’’ 
 
ADP: Î.D. ,,Crăciunul’’ – prezentare 
https://www.youtube.com/watch?v=x2vP_mbTRK4&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2asvn4dqobn

E-LkMhI1LpvrYFQwnW4dE5KkdD5oWvDAA6fig7Ray_0mHY  
ALA1: ,,Am plecat să colindăm’’ – desen 
 ,,Ce sunt colindele și când putem să colindăm?’’ - știință 
 https://www.facebook.com/598093803552882/videos/829588087867250/  
 ,,De-a gospodina’’ – joc de rol 
 Dacă aveți costum popular, puteți să îmbrăcați copilul și să-l dirijați, ajutați să pregătească masa de 

Crăciun (să așeze fața de masă, lumânarea pe mijlocul mesei, tacâmurile, vesela, șervețelele, coșul cu pâine, 
cu fructe și bucatele tradiționale). 

ADE: DEC: ,,Astăzi S-a născut Hristos’’ – colindă  
 https://www.youtube.com/watch?v=3GpWM14m4SQ  
 DȘ: ,,Icoana Nașterii Domnului’’ – observare 
 https://www.youtube.com/watch?v=76dJUIFzBJE  
ALA2: ,,Dansul îngerașilor’’ - euritmie https://www.youtube.com/watch?v=_ja3UZ-fL_w  
 M.P. ,,Povestea Crăciunului’’ https://www.youtube.com/watch?v=e6E3ocHnXUM  
 Am pregătit materialele pentru activitățile din cadrul sărbătorilor de iarnă în diverse aplicații, 

platforme și am realizat o mapă cu toate materialele necesare activităților, oferindu-le părinților, venind 
astfel în sprijinul și ajutorul lor. 

 Împreună cu ,,buburuzele’’ mele, dorim tuturor multă sănătate, pace, bucurii, iar sărbătoarea Nașterii 
Pruncului Iisus, să aducă lumină și iubire în sufletele noastre! Sărbători binecuvântate! La mulți ani! 
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ÎNTARIREA RELAȚIILOR IN FAMILIE PRIN ACTIVITAȚI PARENTALE 

 
PROF. CONSILIER SCOLAR LEPADATU ELENA 

CENTRUL JUDETEAN DE RESURSE SI ASISTENTA EDUCATIONALA 
BACAU 

 
Relația dezvoltată între cadrul didactic și familia (părinții) copilului este foarte importantă și, în acest 

context, modul în care se poziționează cadrul didactic în raport cu părinții copilului definește perspectivele 
colaborării între școală și familie. 

Pentru a participa la aceste întâlniri, este nevoie ca părinţii să perceapă beneficiile directe ale 
sesiunilor, acum ar fi de exemplu faptul că vor învăţa cum să îşi rezolve dificultăţile pe care le au în 
gestiunea anumitor comportamente ale copiilor sau că vor învăţa cum să optimizeze dezvoltarea cognitivă, 
socială sau emoţională a copilului.  

Părinţii au propriile întrebări şi temeri despre cum să îşi educe copii: de ce copii lor au un 
comportament şi nu altul, cum să reacţioneze ca părinte în unele situaţii sau cum să îi ofere copilului un 
mediu cât mai sănătos în care să se dezvolte. Oferirea unui cadru în care părinţii pot găsi răspuns la aceste 
întrebări este un beneficiu imediat al participării la aceste întruniri.  

Este important ca, atunci când lucrează cu părinții, cadrele didactie să țină cont de o serie de aspecte 
extrem de importante:  

- nu trebuie ignorate nici părerile, nici nevoile părinților;  
- accentul trebuie pus pe situații concrete, specifice;  
- părintele trebuie investit cu încrederea că este capabil să își crească propriul copil, și în acest sens, 

trebuie ajutat în dezvoltarea încrederii în sine și în propriile competențe, fără a-i condamna, stigmatiza și 
învinui;  

- fiecare individ are propriul bagaj de experiențe și competențe care pot fi valorificate în interesul 
copiilor și fiecare din aceste experiențe și competențe pot fi de folos;  

- cunoștințele trebuie să aibă o valoare practică;  
- trebuie implicați toți factorii co-educaționali: mame, tați, bunici și alte persoane implicate în 

educația copilului.  
Modalităţi de încurajare a părinţilor de a participa la activităţile parentale:  
• Întâlniri individuale cu părinţii, planificate la intervale mici de timp, pentru a le oferi acestora 

informaţii despre progresele pe care le-a făcut copilul lor (NU se recomandă punerea accentului pe 
probleme sau pe ceea ce NU ştie sau NU poate copilul); 

• Întâlniri de grup cu părinţii care au ca obiectiv prezentarea şi discutarea unor teme de interes pentru 
toţi părinţii – de exemplu, metode de responsabilizare a copiilor sau cum valorizăm timpul liber al copiilor 
etc.;  

• Primirea, de către părinţi, a unui raport scris cu progresele copiilor la sfârşitul fiecărui semestru, 
cu accent pe aspectele pozitive şi pe acele abilităţi şi comportamente pe care părinţii să le încurajeze la 
rândul lor;  

• Participarea părinţilor la diverse evenimente organizate de şcoală, festivităţi etc.;  
• Susţinerea, de către şcoală, a organizării unor asociaţii profesori-părinţi sau a unor asociaţii de 

părinţi care să organizeze evenimente, menite să susţină implicarea acestora în viaţa şcolară a copilului.  
Adesea, în interacțiunea dintre cadrele didactice și părinți se ajunge la situații în care discuțiile nu se 

finalizează, se învârt în jurul aceluiași punct, se împotmolesc sau continuă cu controverse neproductive. 
Totul ar fi mult mai simplu dacă s-ar înțelege ce s-a întâmplat de fapt și, în felul acesta, ar fi posibilă 
identificarea unor soluții și fiecare ar putea reacționa adecvat.  

În acest scop Analiza Tranzactională pune la dispoziţie un instrument cuprinzător şi apropiat practicii 
care permite înțelegerea diferitelor comportamente umane, precum și modul în care acestea influențează 
comportamentul celor din jur. Prin intermediul său indivizii se pot cunoaște mai bine, se pot dezvolta în 
plan personal și îi pot înțelege pe cei din jur, AT fiind, practic, “un instrument de înțelegere și evoluție”.  
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Acest model poate ajuta la înțelegerea modalităților de relaționare între indivizi: în funcție de modul 
în care un individ se percepe pe sine și pe alții (pozitiv sau negativ), fiecare individ trăieşte patru “roluri”, 
adică 4 poziţii de viaţă fundamentale, respectiv modalităţi de a vedea relaţiile între el şi alte persoane (sau 
fapte, lucruri, întâmplări etc.). În acest context, este interesant să presupunem că marea majoritate a 
oamenilor nu trăiesc un singur “rol”, ci au poziţii dominante, pe care le abordează în funcţie de situaţii, de 
persoanele vizate şi/sau de gradul de urgenţă a acţiunilor întreprinse. 

Copilul învaţă comportamentele din interacţiunea cu cei din jurul său. În consecinţă, schimbarea unui 
comportament al copilului implică, în fapt, şi schimbarea comportamentelor celor din mediul său – părinţi, 
profesori, colegi, prieteni.  

Activităţile de grup cu părinţii pot influenţa / schimba în sens pozitiv atitudinea, comportamentul 
acestora vis a vis de relaţia lor cu copii, dar şi cu alţi membri ai familiei, cât şi unele aspecte ce ţin de viaţa 
personală a lor:  

• Părinţii învaţă despre meseria de a fi părinte.  
•  Părinţii înţeleg mai bine lumea interioară a copiilor lor.  
• Dezvoltă abilităţi de comunicare. Părinţii învaţă cum să comunice eficient cu copiii pentru a evita 

situaţii de conflict.  
• Părinţii au posibilitate să vorbească despre trăirile lor, emoţiile şi sentimentele pe care le nutresc 

în raport cu copiii sau despre anumite situaţii din viaţa de părinte, având posibilitatea descărcării 
emoţionale. Efect catharsis.  

• Rezolvă probleme existenţiale. Părinţii pot să vorbească despre atitudinea lor faţă de o situaţie sau 
alta şi despre felul cum îşi văd viaţa lor în perspectivă.  

• Se formează comunitatea de părinţi. Aceştia au posibilitate să facă cunoştinţă şi să dezvolte relaţii 
cu alţi părinţi care se confruntă cu probleme asemănătoare în sensul relaţiei părinţi-copii.  

• Se cultivă încrederea în sine. Părinţii nu sunt judecaţi, ei sunt ascultaţi, înţeleşi acceptaţi şi ghidaţi. 
Părinţilor le creşte stima de sine individuală şi etnică, drept urmare crescându-le nivelul aspiraţiilor 
personale şi profesionale în raport cu copiii lor.  

• Creşte nivelului de autoapreciere. Părinţii încep să se perceapă pozitiv atunci când pot să ofere 
ajutor altor părinţi cu probleme asemănătoare în sensul educaţiei copiilor.  

• Se îmbunătăţesc relaţiile cu copilul şi/sau alţi membri ai familiei. Efectele descrise mai sus pot 
influenţa pozitiv relaţia părinţilor cu copilul şi/sau alţi membri ai familiei.  

 
 
 
 

854



 
,,IMPORTANȚA ACTIVITAȚILOR EDUCATIVE  

IN PARTENERIAT CU PARINȚII” 
 

PROF. ÎNV. PREȘC: LEȚ NADIA 
GRAD. CU PP NR.26 JUNIOR, BRAȘOV 

 

 
 Rolul educaţiei a devenit un necesar primordial, însă formele de organizare ale educaţiei se multiplică 

continuu. Factorilor tradiţionali, familie şi şcoală, li s-au adăugat alţii noi precum instituţiile de cult şi 
cultură, mass-media în toate formele ei, autorităţile, centrele de agrement, iar misiunea cadrului didactic 
acum, se conturează tot mai mult prin puterea de manageriere a acestor factori multipli şi al căror interes 
comun devine un necesar absolut pentru viitorul societăţii noastre ai căror membrii vor fi aceşti copii. 

 Învăţământul preşcolar actual urmăreşte abordarea integrală a copilului şi a educaţiei sale, implicarea 
familiei şi a comunităţii în educaţia copilului, dezvoltarea politicilor educative de responsabilizare, precum 
şi dezvoltarea organismelor societăţii civile care să promoveze alternative educaţionale specifice vârstei. 

Pentru realizarea acestor alternative educaționale este necesar ca societatea să conştientizeze şi să 
respecte drepturile copilului, să schimbe mentalităţile, să aducă o nouă viziune privind copilul ca membru 
al comunităţii, să ajute la formarea unor relaţii de tip democratic referitor la copil, familie, comunitate şi 
grădiniţă. Educaţia pentru calitate în învăţământul preprimar are la bază zona socio-emoţională, care îşi 
propune un scop dublu: - oferă metode ce permit individului să se integreze şi să se adapteze mediului 
socio-cultural și dezvoltarea autonomiei personale, a autenticităţii şi a creativităţii.  

Astfel ne-am angrenat într-un parteneriat care să promoveze un învăţământ modern, aliniat 
standardelor europene ce se impun, ştiut fiind faptul că resursele din sistemul educaţional sunt limitate şi 
prea puţin valorificate. Prin inițierea unor activități în parteneriat am identificat noi căi şi oportunităţi de 
implicare atât a școlii cât și a familiei în activități educative cât mai diverse. Activităţile educative 
desfăşurate împreună cu școala și familiile copiilor sunt în favoarea acestora și constituie o componentă a 
unui program eficient de educaţie timpurie. Prin aceste activităţi părinţii sunt sprijiniţi să îşi cunoască copiii, 
să le identifice nevoile şi să sprijine dezvoltarea şi cresterea lor armonioasă, dar și să le asigure integrarea 
în mediul școlar.  
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COMUNICAREA- O PROVOCARE CONTINUA 

 
LASCU CERASELA,  

LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC „REGELE FERDINAND I” 
 TIMIȘOARA 

 
Actualmente vorbim de o educație altfel, determinată de contextul actual: on-line/ offline, sincron 

audio-video/ asincron, provocarea supremă constând în faptul că, noi, cadrele didactice, a trebuit să adaptăm 
strategiile de învățare specifice școlii fizice, la caracteristicile, la exigențele școlii virtuale/ școlii hibrid. 
Dacă anterior izbucnirii pandemiei discutam despre necesitatea schimbarea mentalității- atitudinii față de 
acceptarea și, implicit, utilizarea tehnologiei avansate, despre periplul cărții între „cândva” și „anteCovid”: 
„tinerii nu mai citesc”, „pe vremea mea se citea mult”, „acum pare că nu mai citește nimeni…”, despre cât 
de mult sunt atrași tinerii de comunicarea on-line, de mediul virtual, acum este stringent să îi determinăm 
pe elevi să-şi asume roluri în „piesele” regizate de noi, cadrele didactice! (încă din primăvară, profesorul a 
debutat ca actor, creator de experiențe de învățare, creator de scenarii, regii, personaj excepțional în situații 
excepționale! Așadar, comunicarea... level provocare continuă! 

Profesia de dascăl incumbă o împlinire, un act împlinit, dar niciodată finit, pentru că în faţa acestuia 
se succed generații de elevi pentru care profesorul trebuie să fie unic, să fie omul matur care ştie totul- un 
mic demiurg care le dă siguranţă şi încredere prin competenţa sa. Rolul educatorului este la fel de important, 
fiind persoana care instruieşte copiii, le formează atitudini, deprinderi, conducându- le paşii spre un drum 
plin de reuşite, încă de la o vârstă fragedă. Nu în ultimul rând, adăugăm meseria „de părinte”, poate cea mai 
grea, ambianţa familială punându-şi în mod decisiv amprenta asupra dezvoltării ulterioare a educabilului. 

Consider că cei care au primii un rol definitoriu în viaţa copilului, protagoniştii, sunt părinţii, aceştia 
trebuind să fie pregătiţi în a-şi însuşi conduita parentală în procesul de modelare a personalităţii copilului, 
dovadă expresia „cei şapte ani de acasă”. Triada părinte- educator- profesor poate reprezenta, simbolic, 
laturile unui triunghi echilateral, în care toate cele trei laturi sunt la fel de importante. A dori să desfiinţezi 
una din laturile sale, duce implicit la dispariţia acestuia. Cum ar trebui să fie relaţia părinte-copil? Sunt 
convinsă că această întrebare şi-o adresează tot mai mult părinţi, ţinând cont de transformările multiple din 
societatea contemporană, dar şi de impactul acestora nu doar asupra copiilor noştri, ci şi… Comunicarea, 
indiferent de context, este foarte importantă; încă de la o vârstă fragedă, prin intermediul elementelor 
nonverbale și paraverbale.  

Relaţia părinte-copil trebuie menţinută şi încurajată prin orice mijloace, presupunând încrederea 
reciprocă; copilul trebuie să ştie ce anume dorim de la el, stabilind un „Regulament” sau reguli. Regulile şi 
sarcinile trebuie, desigur, să fie adecvate particularităţilor de vârstă; să nu uităm importanţa exemplului 
personal, dar şi vorbele adresate în situaţii de criză. Acestea pot determina o reacţie adversă din partea 
acestuia, dar şi diminuarea încrederii în sine. Să nu omitem însă importanţa comunicării dintre părinte şi 
consilierul educativ; aceştia trebuie să relaţioneze în vederea dezvoltării afective, sociale şi cognitive a 
copilului. Empatia, înţelegerea şi interesul manifestat de cei doi factori, declanşează încrederea copilului, 
comunicarea eficientă, cooperarea. 

 Teoretic, dar practic… ? Ce se întâmplă atunci când copiii sunt „educaţi” de mass- media, vecini, 
mătuşi sau bunici neputincioase? Cum trebuie să procedăm noi, cadrele didactice? Pentru a putea interveni 
trebuie, în primul rând, să cunoaştem situaţia familială a copiilor. Spre exemplu, comunicarea continuă și 
eficientă ne poate furniza informaţii preţioase, precum: cine se ocupă de supravegherea copilului, cum îşi 
petrece timpul liber, cine îl ajută sau îi controlează temele, condiţiile de viaţă, relaţia cu părinţii. Să nu 
ignorăm situaţia copiilor abandonaţi chiar de ambii părinţi, protagonişti ai căpşuniadei ş.a., situaţie tot mai 
des întâlnită actualmente.  

Relaţionarea părintelui/ educabilului cu profesorul este extrem de importantă. În general, copiii devin 
ca nişte cărţi deschise în faţa unei persoane pe care o simt apropiată. Ei se retrag în carapace atunci când 
interacţionează cu firea excesiv autoritară a cadrului didactic, izolându-se, recurgând la minciună sau 
răspunzând cu un comportament agresiv. Relaţia profesor- elev poate fi influenţată de limbajul verbal, 
nonverbal şi paraverbal: folosirea tonului ridicat, ironii etc., toate acestea influenţând negativ relaţia dintre 
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cei doi factori. Evidenţierea repetată a defectelor, încadrarea elevului în categoria „copil-problemă”... 
Educatul se obişnuieşte cu această etichetare, ştie că doar astfel poate fi în centru atenţiei în permanenţă, 
menţinându-și statutul de „personaj negativ”. Consilierea părinţilor şi empatia educatorilor joacă un rol 
extrem de important; responsabilitatea consilierilor nu constă doar în a le oferi cunoştinţe şi informaţii, ci 
şi în a-i învăţa abilităţile de adaptare, indispensabile lumii contemporane tumultoase. Totodată, în cadrul 
orelor de Consiliere şi orientare şcolară şi profesională (şi nu numai) este recomandată implicarea unor 
reprezentanţi ai poliţiei, ai comunităţii locale, prezenţa psihopedagogului etc.  

„Consilierea este un proces de învăţare. În societatea contemporană, tipurile fundamentale de învăţare 
au evoluat de la a învăţa să ştii, a învăţa să faci, a învăţa să trăieşti împreună cu ceilalţi, la a învăţa să fii.” 
(UNESCO, 1996) 
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PROIECTELE EDUCAȚIONALE 

 UN DEMERS NECESAR IN FORMAREA ELEVILOR 

 

LAȚCU ION-MANUEL 

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 1 BOCȘA 
 

Una din direcțiile fundamentale ale reformei învățământului românesc o constituie dezvoltarea liberă, 

integrală, armonioasă a individului, formarea personalității autonome și creative, prin diversificarea și 

optimizarea activităților educative extracurriculare și extrașcolare.  

Există o varietate bogată de modalități de realizare a acestor activități, una dintre acestea fiind 

proiectele educaționale - o modalitate de acumulare a unor noi experiențe de cunoaștere. Proiectul 

educațional presupune: scopuri şi obiective, plan de activităţi, resurse umane, materiale, procedurale şi de 

timp, beneficiari/grup ţintă, durată de desfăşurare, echipă de lucru, componentă de evaluare/autoevaluare. 

Acestea au caracter interdisciplinar, dezvoltând personalitatea copilului.  

Parteneriatele educaționale vin în sprijinul dezvoltării societății și presupun participarea la o acțiune 

educativă comună, interacțiuni constructive acceptate de către toți partenerii, comunicare eficientă între 

participanți, acțiuni comune cu respectarea rolului fiecărui participant, interrelaționare.  

Proiectele educaţionale vizează întărirea relaţiilor dintre părinţi, elevi, profesori şi comunitate, 

creşterea gradului de implicare a tuturor factorilor educaţionali. Atunci când părinţii, elevii şi ceilalţi 

membri ai comunităţii se consideră unii pe alţii parteneri în educaţie, se creează în jurul elevilor o 

comunitate de sprijin care începe să funcţioneze. Activitatea în parteneriat are nenumărate avantaje, 

deoarece creează relaţii de colaborare, clarifică diverse probleme educative, oferă un nou cadru în 

dezvoltarea personalităţii elevului. 

Activitățile educative sunt benefice pentru elevi și pentru părinți, întrucât aceștia socializează, leagă 

prietenii,le dezvoltă aptitudinile de muncă în echipă, dau dovadă de empatie. De obicei, feedbackul este 

pozitiv, elevii sunt motivați, sunt interesați și implicați; de asemenea, părinții se cunosc mai bine, își 

împărtășesc experiențele și cunosc mai bine rolul școlii în formarea copiilor. 
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MAGIA CRĂCIUNULUI ALĂTURI DE PREȘCOLARI ȘI PĂRINȚI 

 
PROF. LAZA MIHAELA 

ȘC. GIMN. NR. 2 
STRUCTURA G.P.P. NR. 29, TIMIȘOARA 

 
Decembrie este o lună de magie. Acum ,,se coc” cele mai frumoase sărbători (sărbătorile de iarnă), 

care ne învăluie cu magia aromelor, a culorilor şi a iubirii. Miracolul iubirii este omniprezent în această 
perioadă sfântă a anului. O lume de poveste. 

Copiii au invăţat în cadrul activităţilor instructiv-educative desfăşurate la clasă, despre frumuseţea şi 
magia acestui anotimp minunat și mult așteptat atât de copii, cât și de adulți. Acum este perioada în care 
parfumul cozonacilor se împleteşte cu cel al brazilor şi al scorţişoarei. 

Crăciunul este sărbătoarea care aduce o bucurie nemărginită în sufletele oamenilor de pretutindeni, 
de la cei mici și până la cei mai mari. Craciunul este o trăire emoțională care ar trebui să ne locuiască în 
suflet, clipă de clipă. Este momentul să simțim această emoție și să cultivăm cât putem de des toate 
sentimentele frumoase care o alcătuiesc: iubire, iertare, înțelegere, acceptare, dorința de a fi bun și de a face 
bine celor din jurul nostru. 

E important pentru dezvoltarea celor mici să-i învăţăm să dăruiască un zâmbet,atenţie, iubire şi jucării 
fără să aştepte nimic în schimb. Crăciunul înseamnă să uiţi de tine şi să găseşti timp pentru alţii. Înseamnă 
să îndepărtezi ceea ce este neînsemnat şi să te concentrezi pe adevăratele valori.  

Crăciunul este momentul în care înţelegem cel mai profund că, cu cât dăruim altora mai multă 
dragoste, cu atât avem mai multă de dăruit. Bucuria Crăciunului înseamnă spiritul dăruirii fără a te gândi 
că trebuie să primeşti. Înseamnă fericire pentru că vezi oameni bucuroşi. 

Important este să-i avem și pe cei mari alături de noi.Când cei mari dăruiesc şi se bucură alături de 
cei mici, şi copiii vor dori să împărtășească bucuria dăruirii cu cei din jurul lor. Altruismul este una dintre 
cele mai nobile caracteristici ale fiinţei umane și el poate fi sădit în sufletul copiilor nostri, începând cu 
prima zi de gradinita. 

Crăciunul este cea mai frumoasă sărbătoare a anului pentru că ne aduce aminte să fim uniți, să iubim, 
să zâmbim, să daruim. Crăciunul ne aduce căldură în suflete. Crăciunul este pentru fapte bune. Crăciunul 
este pentru a dărui din toată inima fără să ne gândim că trebuie să primim ceva în schimb.  

Crăciunul este despre zâmbete, despre bucurie, despre armonie. Crăciunul este momentul în care îți 
faci mai mult timp pentru ceilalți. Crăciunul este momentul în care te concentrezi pe lucrurile care chiar 
contează cu adevarat. 

Luna decembrie este o lună magică, care ne oferă nouă, cadrelor didactice, ocazii minunate de a 
dezvolta copiilor nu doar latura emoțională, cât întreaga personalitate. Sunt zile în care copiii sunt fascinați 
de multitudinea de activități, la a căror desfășurare noi punem la dispoziția lor un întreg arsenal de cântece, 
poezii, jocuri și activități antrenante, care ne învăluie pe noi toți într-o aură de poveste.  

Începând cu sărbătorirea Sfântului Nicolae, preșcolarii își confecționează ghetuțe mai mari sau mai 
mici, în funcție de materialul pe care eu îl pot pune la dispozitia lor, așteptând ca noaptea respectivă, Moșul 
să le lase dulciuri sau diferite gustări. 

Activitățile de Crăciun desfășurate la grădiniță împreună cu preșcolarii și cu părinții acestora sunt un 
real success. Una dintre cele mai reușite activități a fost târgul de Crăciun realizat împreună cu aceștia. 

Fiecare copil a realizat acasă îmreună cu părinții ornamente de Crăciun, podoabe pentru brad. Ulterior 
am stabilit, de comun accord cu părinții, o zi în care să realizăm târgul de Crăciun la grădinița. La târg au 
participat toți copiii din grădiniță și părinții acestora. Produsele confecționate au fost vândute la un preț 
modic. Din banii obținuți, au fost cumpărate cadouri pentru niște copii nevoiași. Scopul târgului a fost 
realizarea unui act de caritate.  

Ca și concluzie, trebuie notat faptul că de Crăciun, adevărata bucurie o găsim în lucrurile simple,când 
ajutăm un copil care nu cunoaște și nu a simțit niciodată aroma unui cozonac aburind sau căldura unor 
ciorapei moi din lână, un copil căruia îi lipsește sentimentul apartenenţei la o familie și asigurarea că este 
dorit.  
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IMPLICAREA PARINȚILOR IN ACTIVITAȚILE EXTRACURRICULARE 

 
 PR. PROF. LIVIU LAZAR  

ȘC. GIM. ,,TEODOR BALAȘEL"- ȘTEFANEȘTI (VALCEA) 
 
 Importanța unei relații bune între familie și școala, au un scop comun acela de dezvoltare globală și 

armonică a copiilor și, prin urmare, trebuie să fie o sarcină comună; o modalitate de a facilita realizarea 
acestui obiectiv principal. În zilele noastre școlile și părinții cer acest sprijin și colaborare reciprocă, dar 
este dificil de făcut în practică, deoarece există programe contradictorii dificil de a avea timp și, de 
asemenea, nu întotdeauna părinții sunt dispuși sau în caz contrar, profesorii nu sunt întotdeauna deschiși la 
această colaborare. 

 Când vorbim despre participarea la școală nu se referă doar la ședințe ci și participarea la activitățile 
propuse, și că există o relație de încredere și ajutor între părinți și profesori. Această relație devine astăzi 
un pilon foarte puternic pentru eficacitatea și răspunsuri pozitive ale dezvoltării educaționale și personale 
a elevilor care a demonstrat că, în absența acestei cooperări, copilul va avea multe probleme în evoluția lui 
școlară și vor exista numeroase limitări. În caz contrar, dacă se dă această cooperare adecvată, elevul va 
evolua în mod satisfăcător și există multe avantaje de care se va bucura copilul. 

 Educația este un proces foarte lung care începe să fie învățat de către familie și apoi de școala și este 
nevoie de ambele părți pentru a obține o dezvoltare completă educațională și personală. Prin urmare, școala 
trebuie să accepte importanța participării și colaborării părinți în educația copiilor și necesitatea unei relații 
cordiale între ele profesor și părinți, astfel încât profesorii să își poată îndeplini funcția eficient și complet. 

 Școala și familia trebuie să împărtășească preocupările, să facă schimb de informații și să gânduri 
despre educație, școală, copii și ajută la stabilirea unor legi și acorduri privind anumite acțiuni față de copil. 
Familia trebuie să aplice acordurile luate și încercarea de a transfera cunoștințele școlare în viața de zi cu 
zi și școala trebuie să realizeze la fiecare copil obiectivele convenite sau propuse și să transfere și să aplice 
cunoștințe familiare și de zi cu zi pentru viața școlară a modul în care se realizează această interrelație și 
uniune între educația formală și cea non-formală. 

 Părinții au așteptări prea mult de la școală și nu iau nici o decizie pentru dezvoltarea unei relații mai 
strânse cu proprii copii. Școala pentru ei este responsabilă de educația copiilor. 

 Profesorul este urmărește să știe cât mai multe despre situația pe care elevul o are acasă, modul de 
viață și despre preocupările acestuia. Implicarea și ajutorul părinților la îmbunătățirea actului educativ, 
performanța și modul de lucru. 

 O soluție de îmbunătățire pe care cadrele didactice o propun este organizarea de activități de tot felul 
care favorizează abordarea și participarea familiilor în centre. ideile activităților concrete care au contribuit 
sunt: în principal organizarea de activități activități extracurriculare, întâlniri ale părinților cu tutori, ateliere 
de lucru, coexistență după școală, activități școală, să transmită pliante și broșuri părinților, acțiuni de 
instruire, activități de joc, întâlniri oficiale și participarea informală la întâlniri în clasă, discuții personale, 
grupuri de discuții, reuniuni regulate, excursii, petreceri, povești, jocuri. 

 Părinţii au fost captați de şcoală prin forme variate de activităţi extraşcolare, determinându-i să adere 
la ideea de colaborare activă, acceptând rolul de factor răspunzător în devenirea propriului copil. Părinții 
care au participat la activitățile extrașcolare și-au exprimat aprobarea și interesul față de educația dată de 
școală. 

 Aceste activităţi extraşcolare au avut o importanță neaşteptat de mare în rândul părinţilor care au 
încercat relaţii noi cu copiii lor, fapt ce i-a determinat să-şi schimbe radical, în mod pozitiv, atitudinea faţă 
de şcoală. 

 Activităţile derulate, a îmbunătăţit considerabil legătura dintre şcoală cu familia, părinţii simţindu-
se utili, prezentând în acest fel un interes mai mare pentru şcoală. Activităţile extraşcolare, sunt atractive la 
orice vârstă. Ele produc bucurie, stârnesc interes, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită 
un efort suplimentar. 

 Elevilor li se dezvoltă spiritul operational, practic, manualitatea, dând oportunitatea fiecăruia să se 
afirme conform naturii sale. Elevii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun de 
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bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi. Profesorul are posibilitatea, prin acest tip de activitate, 
să-şi cunoască elevii, să le influenţeze dezvoltarea, să-i dirijeze să realizeze mai uşor şi mai frumos 
obiectivul principal – pregătirea copilului pentru viaţă. Realizarea acestor obiective depinde în primul rând 
de profesor, de talentul său, de dragostea sa pentru elevi, de abordare a temelor, de modul creator, prin 
punerea în valoare a posibilităţilor şi resurselor de care dispune clasa de elevi . 

 Trebuie să promovăm o cultură participativă și părinții să colaboreze pentru a favoriza elevulul, 
principalul protagonist al procesului educațional. 

 
Bibliografie: 
 -Athanasiu, A., Elemente de psihologie medicală, Editura Medicală, Bucureşti, 1999. 
-Beznea, N., Familia şi şcoala în relaţie de parteneriat educaţional, în ,,Învăţământul primar", nr. 1-

2, Editura Miniped, Bucureşti, 2005. 
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IMPORTANȚA ACTIVITAȚILOR EDUCATIVE 
 IN PARTENERIAT CU PARINȚII 

 
PROF. ÎNV. PREȘCOLAR LAZĂR MARINA ANDRA 

 

 Cuvântul parteneriat este „definit ca asocierea a doi sau mai mulţi parteneri, iar în literatura de 

specialitate, parteneriatul reprezintă modalitatea, formală sau informală, prin care două sau mai multe părţi 

decid să acţioneze împreună pentru atingerea unui scop comun.” 

 În prima etapa a vieții, părinții sunt responsabili de creșterea și educarea copilului. Din familie aceștia 

colectează informații de bază pentru o dezvoltare armonioasă. Odată ajunși în grădiniță, cei mici sunt 

încredințați unor specialiști pentru a dobândi noi cunoștințe și deprinderi. 

 Grădinița este cel mai important mediu de interacțiune din viața copiilor. Instituția de învățământîi 

ajută pe aceștia să intecționeze cu alți copii de vârsta lor.Adulții au și ei un rol important, oferindu-le mediul 

plăcut corespunzător dezvoltării.Pionii principali în dezvoltarea eficientă a procesului intructiv-educativ 

sunt familia și grădinița. 

 Activitățile desfășurate în parteneriat cu familia sunt metode potrivite pentru atingerea unor scopuri 

și obiective generale în ceea ce privește educația celor mici.Pentru ei aceste activități care implică parinții 

sunt benefice oferindu-le liniște și siguranță. Activitățile extracurriculare, întâlnirile colective desfășurate 

în cadrul anumitor activități, serbările sunt metode de colaborare cu familia.Copilul este principalul 

beneficiar din acest parteneriat. 

 Pentru colaborarea ideală dintre cele doua medii de educaţie este necesară iniţierea părinţilor în 

probleme specifice educaţiei şi instrucţiei. 

În aceste parteneriate avantajul familiei este faptul că are posibilitatea de a participa și a se implica 

sentimental în procesul de învățare.Cadrul didactic poate cunoaște prin acest parteneriat relația dintre copil 

și părinte.Beneficiarul parteneriatului în acest caz preșcolarul își descoperă părinții implicându-se în 

dezvoltarea lui. 

 

 

 

Bibliografie: 

*Tiberiu B. Psihologia copilului și psihologia pedagogică. București: E.D.P., 1971, 241p 

862



 
DE CE IMPODOBIM BRADUL DE CRACIUN? 

 
PROF. LILIANA LAZAROIU 

LICEUL TEHNOLOGIC HENRI COANDA, BUZAU 
 
Obiceiul provine probabil de la egipteni, care își ornau casele cu frunze de palmier în ziua solstițiului 

de iarnă. Obiceiul a fost preluat de romani, care au folosit în locul palmierului, brazii. 
Povestea începe însă cu adevărat prin secolul al VII-lea când un călugăr din Devonshire a venit în 

Germania pentru a răspândi cuvântul Domnului. Legenda spune că s-a folosit de forma triunghiulară a 
bradului pentru a simboliza Sfânta Treime. În Europa secolului al XII-lea, cu ocazia Crăciunului, bradul 
era atârnat de tavan cu vârful în jos! 

Prima referire la un brad decorat pentru Crăciun apare la Riga, în Lituania, în 1510.  
La mijlocul secolului al XVI-lea, apar în Germania primele târguri specializate în vânzarea de 

cadouri, de obicei mâncare sau obiecte de folosință practică. 
Figurile modelate de brutari din pâine, care apoi erau agățate în brad ca ornamente, aveau mare 

trecere. Se păstrează în acest sens mărturia unui vizitator al orașului Strasbourg în 1601. El descrie brazi 
decorați cu astfel de figurine, cu acadele și ornamente din hârtie colorată. Încărcătura biblică atribuia 
bradului astfel împodobit simbolul pomului paradisului, al belșugului, al cunoașterii și al inocenței.  

Beteala a fost inventată în Germania pe la 1610. În acea perioadă, nu era numai argintie, ci era 
confecționată chiar din argint! Argintul era durabil însă se oxida relativ repede De aceea, au fost încercate 
diverse aliaje de plumb și cositor, dar produsul era atât de greu, încât se rupea sub propria greutate.De aceea 
argintul a fost folosit până la mijlocul secolului al XX-lea. 

În Marea Britanie, obiceiul bradului de Crăciun a pătruns prin intermediul negustorilor germani 
stabiliți în Anglia, care obișnuiau să-și decoreze casele de sărbători. Decorarea bradului consta în beteala 
din argint, lumânări și mărgele, toate produse în acel secol XVII în Germania și Europa de Est. Obiceiul 
cerea ca fiecare membru al familiei sau invitat să aibă câte un mic brad așezat pe masă în dreptul lui, și 
cadourile alături.  

În 1846, Regina Victoria și Prințul Albert (de origine germană), apar în „Illustrated London News”, 
împreună cu copiii, în jurul bradului de Crăciun. Popularitatea familiei regale a făcut ca obiceiul să se 
răspândească repede printre supuși. Astfel bradul împodobit, a devenit „la modă” nu numai în insulele 
britanice ci și pe coasta de est a Americii.  

Decorațiunile erau de o mare varietate, fiind manufacturate „în casă”. Tinerele doamne petreceau ore 
întregi decupând fulgi de zăpadă și steluțe, împăturind pliculețe pentru cadouri și coșulețe de hârtie pentru 
dulciuri. Ansamblul era completat cu mărgele și beteală din argint produse în Germania, împreună cu îngerii 
ce urmau să stea în vârful bradului. Lumânările erau de cele mai multe ori așezate în inele de lemn. 

Țările din spațiul mediteranean nu s-au arătat prea interesate de obiceiul împodobirii bradului, 
preferând scenele biblice așezate pe platforme triunghiulare, bogat ornamentate. 

În America, bradul de Crăciun apare pe la 1747, în comunitățile germane din Pennsylvania, dar 
obiceiul se răspândește abia o dată cu dezvoltarea comunicațiilor, în secolul al XIX-lea. 

În 1882 este patentat becul electric, iar în 1892 el este adaptat pentru pomul de Crăciun. Tot în această 
a doua jumătate a secolului al XIX-lea, obiceiul împodobirii bradului la sfârșit de an pătrunde dinspre nord 
și pe teritoriul actual al României. Obiceiul s-a suprapus peste cel al butucului de Crăciun. Ritual azi 
dispărut, dar atestat încă de la romani, butucul de Crăciun, un trunchi de brad tăiat (jertfit) și ars pe vatră în 
noaptea de 24 spre 25 decembrie, simboliza moartea și renașterea divinității, a zeului autohton de Crăciun. 

Secolul XX aduce un șir de noutăți: 
După 1918, din cauza problemelor de export, Germania nu mai este principalul furnizor de 

decorațiuni. Locul său este luat de Japonia și SUA. 
Începând cu 1930 brazi de mari dimensiuni sunt amplasați în locuri publice. 
La mijlocul anilor ′60, ideile moderniste se răsfrâng și asupra bradului de Crăciun. Brazii din aluminiu 

argintiu, importați din America, sunt foarte la modă. Aceștia nu necesitau alte decorațiuni decât sursele de 
lumină colorată care se reflectau multiplu pe crengile argintii.  
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În 1970 apar brazii artificiali cu aspect foarte realist. 
Spre sfârșitul anilor ′90, decorarea bradului se întoarce spre ideile Victoriene, dar cu teme și concept 

noi. 
Oare ce ne rezervă viitorul din acest punct de vedere?.... 
În afară de impodobirea bradului, în apropierea trecerii într-un an nou au apărut, și alte obiceiuri iar 

în tradiția populară, de această perioadă sunt legate o mulțime de superstiții. 
• În Ajun, gospodarii strâng de la vecini tot ce au dat cu împrumut pentru ca sărbătorile să-i găsească 

cu toată averea în casă. Pentru ca în anul care vine să fie frumoase și bogate, femeile pun un ban de metal 
și o nucă în apa în care se spală. 

• Ciobanii așează sub pragul casei un drob de sare învelit, pe care îl lasă în acel loc până în aprilie, 
la „Alesul oilor”. Atunci îl scot, îl macină și amestecat cu tărâțe, îl dau oilor, pentru ca turma să sporească. 

• În noaptea din Ajunul Crăciunului se priveghează. Pe masa se pune un colăcel, în care se înfige un 
cuțit. Masa așezată în seara de Ajun trebuie să rămână întinsă toată noaptea, iar cine are cămin lasă focul 
aprins. 

• De Crăciun, pâinea se așează sub masa ca să atragă norocul, iar sub fața de masa se pune pleava 
de grâu, pentru belșug. Până la Crăciun, toată lumea trebuie să se împace cu dușmanii. 

• O superstiție spune că de Ajun, pentru a fi protejat de deochi și de farmece, se pun în cele patru 
colțuri ale mesei usturoi și semințe de mac. Tot în această zi se fac vrăji împotriva gândacilor. 

• Ca să le vină pețitori, din Ajunul Crăciunului și până la Iordan (Bobotează), fetele mătură casa de 
la prag înspre răsărit. În aceste două săptămâni este bine ca fetele necăsătorile să nu dea gunoiul afară din 
casă. 

• În Ajun, fetele pot face vrăji ca să își afle ursitul. Fata trebuie să postească toată ziua. Seara, prima 
îmbucătură luată în gură trebuie să o pună în brâu, iar când se duce la culcare trebuie să întindă brâul pe jos 
și să facă trei mătănii peste el. Noaptea își va visa ursitul. 

În seara de Ajun, casele sunt curate şi pregătite în aşteptarea colindătorilor. Colindul este cel mai larg 
răspândită tradiţie de Crăciun, alături de împodobirea bradului. În toate zonele istorice ale României, în 
centrul sărbătorilor de iarnă se află familia şi credinţa într-un an mai bun şi mai prosper. 
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ACTIVITAȚI ONLINE ORGANIZATE PENTRU MARCAREA 

SARBATORILOR DE IARNA 
-MOȘ NICOLAE- 

 
PROF. ÎNV. PREȘ. LAZOC ADRIANA 

ȘCOALA GIMNAZIALA ,,AVRAM IANCU,,  
HALMAȘD, SALAJ 

GRADINIȚA CU P.N. HALMAȘD, 
 
,,Copiii învață mai bine atunci cand sunt într-un climat socio-afectiv sigur, cand relaționează 

plăcut cu părinții, cu educatorii și cu ceilalți din jurul lor!,, (John Bennet, UNESCO, 2004) 
 
Educația online în învățămantul preșcolar, continuă să fie o provocare, atat pentru noi educatoarele 

cat și pentru copii și părinți. Oricat de mult ne-am strădui, să creem filmulețe, joculețe, să ne înregistrăm 
activitatea, să realizam fișe cat mai interesante, să desfășuram activități sincron pe Meet, nu primim 
întotdeauna feedbak-ul de la copii. 

Cat timp, educația rămane online, continuăm să postăm activități cat mai interesante și atractive 
pentru copii și asa încercăm să-i ținem mereu conectați, mereu informați și mereu educați. 

Pentru moment o să mă opresc la o activitate desfășurată online cu cei mici unde le-am expus video-
ul cu ,,Povestea lui Moș Nicolae,, urmand mai apoi să realizeze scrisoarea pentru Moș Nicolae în care 
fiecare copil și-a exprimat prin desen dorința pentru cadoul dorit, desenul lăsandu-l în geam pentru ca moșul 
să-l ia. 

 În fiecare an, în seara de 5 decembrie, copiii știu că trebuie să-și lustruiască ghetuțele sau cizmulițele, 
pentru că Moș Nicolae va trece pe la ei să le aducă daruri celor cuminți. Celor neascultători, Moș Nicolae 
le aduce o nuielușă, pentru a-i atenționa să îşi asculte părinții şi bunicii şi este suficient să se uite pe fereastră 
ca să-şi dea seama dacă un copil a fost cuminte sau nu. Deși este grăbit să alerge la copiii din lumea întreagă, 
Moș Nicolae are timp să plece urechea la dorințele fiecărui copil în parte. Tradiția îşi are originea în 
povestea personajului legendar și mitic, care a existat cu adevărat în persoana episcopului din Myra - Lichia 
(pe meleagurile Turciei de astăzi), persoană cu credință nețărmurită în Dumnezeu, care a trăit în secolul al 
IV-lea. Lui Nicolae de Myra îi sunt atribuite numeroase fapte bune față de cei săraci și năpăstuiți, dar și 
miracole. Povestindu-le despre Sfântul Nicolae, copiii au dorit să afle mai multe de aceea ne-am hotărât să 
desfăşurăm o activitate cu tema „Moş Nicolae, prietenul copiilor”, pe parcursul unei săptămâni. Obiectivele 
acestei activități sunt: formarea virtuţilor creştine; dezvoltarea capacităţii de cunoaştere şi înţelegere a unor 
datini şi obiceiuri creştine specifice sărbătorilor de iarnă; dezvoltarea capacităţii de sensibilizare a copiilor 
pentru a deveni purtători şi păstrători ai portului, tradiţiilor şi obiceiurilor zonei noastre; sistematizarea 
cunoştinţelor despre obiceiurile specifice de iarnă. antrenând capacităţi dobândite la nivelul tuturor 
domeniilor experienţiale. 

 
Indiferent de zona în care ne aflăm cu toții așteptăm moșul cel darnic, care ne bucură prin dăruirea 

cadourilor care ne fac să fim bucuroși, mai buni și mai cuminți pentru anul care urmează. 
 
 
Bibliografie 
• „Sărbători și obiceiuri românești”, Ion Ghinoiu, Editura Elion, București, 2002 
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IMPORTANȚA ACTIVITAȚILOR EDUCATIVE REALIZATE IN 

PARTENERIAT CU PARINȚII 
 

 PROF. INV. PREȘC.: LEAHU IONELA 
 GRADINIȚA P.P. ,,PRICHINDEL” – TECUCI 

 
 ,,Fiecare copil pe care îl educăm este un om dăruit societăţii” (N. Iorga) 
 În primele etape ale vieţii, responsabilitatea educării copilului revine familiei. În mod firesc, părinţii 

sunt primii educatori ai copilului. Copiii sunt apoi înscrişi în grădiniţă, instituţie care le asigură condiţiile 
necesare pentru dezvoltarea în concordanţă cu nevoile individuale. Vine apoi rândul profesioniştilor din 
grădiniţe şi şcoli să se ocupe de educarea şi formarea copiilor printr-o metodologie şi un curriculum specific 
vârstei acestora.  

 Grădiniţa este un important mediu de socializare, îi ajută pe copii să interacţioneze cu alţi copii, dar 
şi cu adulţi şi le oferă acestora un mediu primitor, adecvat învăţării. Totodată, grădiniţa oferă suport pentru 
valorificarea potenţialului fizic şi psihic al fiecărui copil, pentru dezvoltarea capacităţii de a intra în relaţie 
cu ceilalţi copii şi cu adulţii. De asemenea, grădiniţa sprijină copilul în interacţiunea cu mediul, favorizează 
descoperirea de către fiecare copil a propriei identităţi şi îi formează o imagine de sine pozitivă. Dar 
educaţia copiilor, priviţi ca cei mai tineri membri ai unei comunități, este responsabilitatea întregii societăţi. 
Ea este leagănul creşterii şi devenirii copiilor ca viitori adulţi responsabili de menirea lor în folosul întregii 
comunităţi, motiv pentru care cel mai important parteneriat care este necesar a fi implementat este cel dintre 
grădiniţă şi familie.  

 Activităţile desfăşurate în parteneriat cu părinţii sunt modalităţi propice pentru atingerea unor 
obiective comune în ceea ce priveşte educaţia preşcolarilor, la acestea adaugându- se plăcerea de a fi alături 
de colegi, activităţile desfăşurându-se într-o atmosferă de voie bună, având, pe lângă valoarea social–
educativă şi un efect reconfortant. 

 După familie, grădiniţa constituie prima experienţă de viaţă a copilului în societate, aici copilul ia 
cunoştinţă cu activităţi şi obiecte, descoperă o mulţime de lucruri din jurul lui: culorile, formele geometrice, 
desenul şi muzica, lumea vieţuitoarelor, învaţă să danseze, să se joace, să comunice… Comunicarea este 
foarte importantă la această vârstă, un rol important avându-l şi părinţii care trebuie să vorbească cu copilul 
permanent, să răsfoiască /să citească cu acesta o carte cu imagini frumoase, chiar şi să se joace împreună.  

 Copilul preşcolar începe să-şi definească treptat începutul personalităţii sale. În cadrul grupei el 
trăieşte prima experienţă a vieţii în colectivitate, a vieţii sociale, alta decât familia. De la intrarea în grădiniţă 
copilul realizează o adaptare la un anumit ritm, este vorba de încadrarea şi respectarea unui anumit program, 
în urma căruia dobândește deprinderi sociale: să împartă jucăriile cu alţi copii; să-şi aştepte rândul; să aibă 
răbdare; să aibă compasiune/empatie pentru cei din jur. 

 Una dintre cele mai importante condiţii ale creşterii eficienţei activităţii educative desfăşurate cu 
preșcolarii o constituie asigurarea unei depline unităţi de acţiune a tuturor factorilor educativi: grădiniță, 
şcoală, familie, comunitate. Dacă este adevărat faptul că grădinița este factorul de care depinde în mod 
covârşitor devenirea personalităţii umane, tot atât de adevărat este că educaţia coerentă nu poate face 
abstracţie de rosturile familiei în această comuniune.  

 Grădinița şi familia sunt două instituţii care au nevoie una de alta (relație biunivocă). Grădinița şi 
familia trebuie să găsească făgaşul colaborării autentice bazată pe încredere şi respect reciproc, pe iubirea 
faţă de copil, să facă loc unei relaţii deschise, permeabile, favorizante schimbului şi comunicării de idei. 

 Părinţilor le revine rolul esenţial în creşterea copiilor, asigurându-le acestora nu numai existenţa 
materială, cât şi un climat familial, afectiv şi moral. Sunt situaţii în care familia consideră că este suficient 
să se ocupe doar de satisfacerea nevoilor primare (hrană, îmbrăcăminte, locuinţă, cheltuieli zilnice etc.), 
ignorând importanţa unei comunicări afective, nestimulând dezvoltarea sentimentului de apartenenţă. 
Acasă trebuie să creeze un mediu de încredere, echilibrat, în care copilul să se manifeste neîngrădit iar în 
relaţia cu şcoala pot colabora cu alţi membrii ai comunităţii şcolare pentru a crea un climat care sprijină 
învăţarea, atât în şcoală cât şi în afara ei. Este necesar ca părinţii să îşi schimbe viziunea pe care o au asupra 
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întâlnirilor din mediul şcolar, aceastea putând deveni un sprijin real în îmbunătăţirea relaţiei dintre părinte 
şi copil, părinte şi cadru didactic.  

 Cercetările arată că „în programele în care părinţii sunt implicaţi, preșcolarii au performanţe mai 
mari la grădiniță decât aceleaşi programe, dar în care părinţii nu sunt implicaţi. Gradul de implicare al 
părinţilor în viaţa preşcolară a copiilor lor influenţează şi rezultatele acestora, în sens pozitiv: cu cât părinţii 
colaborează mai bine cu instituția educativă, cu atât performanțele copiilor sunt mai mari. Educaţia nu este 
un proces de care este responsabilă în mod exclusiv grădinița -şcoala, dar nici părinţii; este un proces al 
cărui succes depinde de colaborarea dintre cele două părţi implicate. 

 Fiecare relație familie - eduator este unică și originală, de aceea trebuie să fie individualizată și bazată 
pe încredere și cunoaștere reciprocă. Există mai multe forme concrete de colaborare dintre grădiniță și 
familie, ele se deosebesc în funcție de scopul urmărit și de modul de realizare:  

 Referatele prezentate în fața părinților cu anumite prilejuri, cu teme pe bază de fapte și date 
concrete (ex.”Influența familiei asupra personalității copilului);  

 Organizarea unor expoziții cu lucrări executate de copii;  
 Participarea părinților la activități demonstrative;  
 Convorbirile cu familia (pot avea loc spontan sau organizat, din inițiativa educatoarei / 

profesorului sau a părinților);  
 Consultări individuale;  
 Vizitele-constituie o altă formă de colaborare - includem aici ambele variante: vizitarea familiei 

de către cadrul didactic și vizitarea unității de învățământ de către părinți;  
 Organizarea de activități extracurriculare, organizate și desfășurate împreună cu părinții (vizite la 

muzee, patiserii, fabrici, etc); 
 Participarea părinților alături de copii la diverse ateliere de lucru, organizate de cadrul didactic;  
 Serbările copiilor cu diferite ocazii (Crăciun, 8 Martie, Sfârșit de an școlar, etc).  

 Colaborarea dintre grădiniță şi familie presupune nu numai o informare reciprocă cu privire la tot 
ceea ce ţine de orientarea copilului ci şi pregătirea părinţilor pentru toate problemele ce le comportă această 
acţiune.  

 În ceea ce priveşte relaţia grădiniță - familie se impun deschideri oferite părinţilor privind aspectele 
educative, psihopedagogice, pe lângă aspectele medicale, juridice etc. O bună colaborare între familie și 
grădiniță se poare realiza prin parteneriate. Motivul principal pentru crearea unor astfel de parteneriate este 
dorinţa de a ajuta preșcolarii să aibă succes la grădiniță și, mai târziu, în viață. Atunci când părinţii, 
preșcolarii și ceilalţi membri ai comunității se consideră unii pe alţii parteneri în educaţie, se creează în 
jurul copiilor o comunitate de suport care începe să funcţioneze. 

 Parteneriatele trebuie văzute ca o componentă esenţială în organizarea clasei de preșcolari. Ele nu 
mai sunt de mult considerate doar o simplă activitate cu caracter opţional sau o problemă de natura relaţiilor 
publice. Parteneriatele dintre grădinițe, școli, familii și comunitate pot ajuta cadrele didactice în munca lor; 
perfecţiona abilităţile copiilor; îmbunătăţi programele de studiu și climatul preşcolar; îmbunătăţi abilităţile 
educaţionale ale părinţilor; dezvoltă abilităţile de lideri ale părinţilor; conectează familiile cu membrii 
grădiniței și ai comunităţii; stimula serviciul comunității în folosul grădiniței; oferi servicii şi suport 
familiilor şi crea un mediu mai sigur în grădiniței. 

 În concluzie, familia și grădinița sunt cele care influențează dezvoltarea individului și procesul 
educativ, de aceea este foarte importantă colaborarea tuturor celor care intervin în procesul de dezvoltare 
și formare al copilului. 
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IMPORTANȚA ACTIVITAȚILOR EDUCATIVE REALIZATE IN 

PARTENERIAT CU PARINȚII 
 

PROF. CARLIGEA LENUȚA,  
LICEUL TEHNOLOGIC ”ÎNALȚAREA DOMNULUI”, 

 SLOBOZIA, IALOMIȚA 
 
Cuvântul educație provine din substantivul „educatio”, care înseamnă creștere, hrănire, cultivare, și 

are sarcina de a pregăti omul ca element activ al vieții sociale.  
Educația poate fi definită ca ”un tip particular de acțiune umană, o intervenție sau direcționare, o 

categorie fundamentală a pedagogiei”. 
Educatia deschide mintea și joacă un rol important în viețile noastre. Ea incepe timpuriu (educația 

timpurie) si se continuă toată viața (învățarea pe tot parcursul vieții). Deși are loc sub îndrumarea 
educatorilor (educatori, învățători, profesori), se continua în familie, iar de la un anumit moment intervine 
autoeducația.  

Așa cum spunea Sydney J. Harris, ”scopul educației este să transforme oglinzile în ferestre”. În acest 
context, orice activitate educativă are rolul de a apropia din ce în ce mai mult oglinda de fereastră, decupând, 
puzzle cu puzzle, spații din oglindă, pentru a dezvălui, pas cu pas, imaginea de la fereastră. În acest proces 
sunt implicate trei factoti importanți: școala, familia și elevul.  

Educația este un proces foarte lung care, desi începe în familie, este continuat de școală, fiind nevoie 
de ambele părți pentru a obține o dezvoltare completă educațională și personală. De aceea, școala trebuie 
să recunoască importanța participării și colaborării părinților în educația copiilor și necesitatea unei relații 
cordiale între elev, profesor și părinți, astfel încât profesorii să își poată îndeplini funcția eficient și complet. 

O relație bună între familie și școala, contribuie la o dezvoltare globală și armonioasă a copiilor și 
astfel, aceasta devine o sarcină comună, fiind o modalitate de a facilita realizarea acestui obiectiv principal. 
Deși este dificil de făcut în practică, totuși fiecare partener din acest process trebuie să înțeleagă importanța 
acestei colaborari.  

Școala și familia trebuie să împărtășească preocupările, să facă schimb de informații și de gânduri 
despre educație, școală, copii și ajută la stabilirea unor legi și acorduri privind anumite acțiuni față de copil. 
Împreună trebuie să participle la încercarea de a transfera cunoștințele școlare în viața de zi cu zi, obținând 
această interrelație și uniune între educația formală și cea non-formală. 

Implicarea și ajutorul părinților contribuie la îmbunătățirea actului educative. O soluție de 
îmbunătățire pe care cadrele didactice o propun este organizarea de activități de tot felul, care favorizează 
abordarea și participarea familiilor dar și a agenților economici sau reprezentanți ai comunității, în activități 
concrete: organizarea de activități extracurriculare (vizite, excursii, programe de ecologizare), întâlniri ale 
părinților cu tutori, ateliere de lucru, coexistență după școală (programe Școală după școală), activități în 
școală, transmită pliante și broșuri părinților, acțiuni de instruire, activități de joc, întâlniri oficiale și 
participarea informală la întâlniri în clasă sau în cadrul lectoratelor cu părinții, discuții personale, grupuri 
de discuții, reuniuni regulate, petreceri, povești, jocuri, proiecte Erasmus+. 

Aceste activități au rolul de a întări considerabil legătura dintre şcoală și familie, părinţii simţindu-se 
utili, prezentând în acest fel un interes mai mare pentru şcoală. Activităţile extraşcolare, sunt atractive la 
orice vârstă. Ele produc bucurie, stârnesc interes, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită 
un efort suplimentar. 

Elevilor li se dezvoltă spiritul operational, practic, manualitatea, dând oportunitatea fiecăruia să se 
afirme conform naturii sale. Se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună 
voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi.  

Profesorul are posibilitatea, prin acest tip de activitate, să-şi cunoască elevii, să le influenţeze 
dezvoltarea, să-i dirijeze să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal – pregătirea copilului 
pentru viaţă.  
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Realizarea acestor obiective depinde în primul rând de profesor, de talentul său, de dragostea sa pentru 
elevi, de modul de abordare a temelor, de modul creator, prin punerea în valoare a posibilităţilor şi 
resurselor de care dispune clasa de elevi. 

Activităţile extracurriculare sunt apreciate atât de către copii, cât şi de factorii educaţionali în măsura 
în care sunt organizate într-o manieră plăcută şi relaxantă, contribuind la optimizarea procesului de 
învăţământ, elevii manifestându-și în voie spiritul de iniţiativă. 

Promovarea unei culturi participative este cheia care deschide colaborarea pentru a favoriza elevul, 
principalul protagonist al procesului educațional. 

 
 
 
Bibliografie: 
1. Cernea Maria, Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea procesului de învăţământ, în 

“Învăţământul primar“ nr. 1, Ed. Discipol, Bucureşti, 2000; 
2. Crăciunescu Nedelea, Forme de activităţi extracurriculare desfăşurate cu elevii ciclului primar, în 

,,Învăţământul primar“ nr. 2, 3, Ed. Discipol, Bucureşti, 2000. 

869
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PARTENERIAT CU PARINȚII 
 

 PROF. LEPOIEV GABRIELA-MARINELA 
 GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 26 TIMIȘOARA, JUD. TIMIȘ 
 
Preşcolaritatea este perioada formării iniţiale a personalităţii, perioada apariţiei primelor relaţii şi 

atitudini ce constituie un nivel superior de organizare a vieţii psihice a copilului. În locul dependenţei 
copilului de impresiile externe, în locul instabilităţii şi fluctuaţiei emoţionale, în preşcolaritate vom întâlni 
detaşarea, desprinderea copilului de câmpul perceptiv, o mai mare organizare şi stabilizare a 
comportamentelor, fapt posibil datorită modificărilor esenţiale care se produc în structura activităţii psihice. 
De un real folos în formarea personalităţii este jocul, mai ales cel bazat pe roluri, în care copilul, asimilându-
şi rolul îşi asimilează implicit şi relaţiile interioare de comportament incluse în rolul respectiv. La fel de 
importante pentru formarea personalităţii preşcolarului sunt şi stilurile comportamentale parentale. 

Grădiniţa este prima treaptă a sistemului de învăţământ, de aceea susţin ideea de a implica părinţii în 
programul educativ încă de la început, căci doar aşa îşi vor forma deprinderi de parteneriat cu grădiniţa și, 
implicit, cu educatoarea. Parteneriatul grădiniţă-familie se referă la construirea unor relaţii pozitive între 
familie şi grădiniţa, la o unificare a sistemului de valori care poate avea un efect benefic asupra copiilor, 
atunci când aceştia văd educatoarea sfătuindu-se cu părinţii. Toţi părinţii au nevoie de informaţii de bază 
referitoare la copiii lor. Ei trebuie informaţi despre scopul de bază al programului educativ la care participă 
copiii lor şi trebuie implicaţi în luarea deciziilor. Părinţii trebuie să fie la curent cu progresele copilului lor, 
dar şi cu percepţia pe care o are grădiniţa despre calităţile şi problemele copilului. Educatoarea va sugera 
acestora modul în care îşi pot ajuta copiii acasă, căci sunt părinţi care oferă copiilor sprijin suplimentar în 
învăţare. Parteneriatul, asigurarea coerenţei influenţelor educative şi ale tuturor factorilor care acţionează 
asupra copiilor este un deziderat major şi trebuie să se realizeze. Problemele pe care le implică acest 
domeniu sunt multiple. Copiii care vin in grădiniţă pot avea dificultăţi de adaptare, atât în sensul socializării, 
cât şi din punct de vedere intelectual, estetic, fizic. Cauzele acestora se pot identifica de către educatoare, 
împreună cu părinţii. Atât părinţii copiilor cu dificultăţi, cât şi ai celor cu dezvoltare firească, este bine să 
fie consultaţi pentru a stabili programe educative, în care să se implice şi familia. Parteneriatul dintre 
grădiniţă şi familie cunoaşte numeroase forme în care activitatea propusă conduce la creşterea şi educarea 
copilului prin armonizarea celor doi factori educativi: şedinţe cu părinţii – în care sunt prezentate 
principalele aspecte ale activităţii grădiniţei; mese rotunde; propaganda vizuală – afişarea diverselor 
materiale pe teme de educaţie, în special materiale ce arată activitatea copiilor; vizitarea grădiniţei de către 
părinţi; participarea la activităţi, plimbări, excursii, alături de copiii lor, serbări. 

După părerea mea, cultivarea unor relaţii de parteneriat efectiv între grădiniţă şi familie, în sprijinul 
educaţiei şi creşterii copilului constituie cheia succesului viitor în adaptarea şi integrarea şcolară. Relaţiile 
de colaborare dintre părinţi şi unitatea de învăţământ pe care o frecventează copilul lor constituie primul 
pas către o educaţie deschisă, flexibilă şi dinamică a personalităţii copilului. Procesul de colaborare cu 
părinţii asigură atingerea scopului educaţional, şi anume de a obţine dezvoltarea globală a copilului. Prin 
colaborarea părinţilor cu grădiniţa, aceştia pot completa, sprijini şi dezvolta personalitatea copilului. 

 O educaţie adevărată şi reală se fundamentează în familie şi se continuă în grădiniţă şi şcoală. Pe de 
altă parte, tot ceea ce copilul învaţă în grădiniţă pierde din importanţă şi eficienţă în condiţiile în care părinţii 
nu întăresc şi nu valorifică programul educativ desfăşurat în cadrul grădiniţei. Toate aceste motivaţii conduc 
la necesitatea realizării parteneriatelor reale dintre familie şi grădiniţă, în care spre beneficiul copiilor, 
implicarea familiei în viaţa grădiniţei să fie una concretă, activă şi de durată, aşa încât membrii acestora să 
devină parteneri reali în educaţia copiilor lor. 
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PARTENERIATUL CU PARINȚII IN ACTIVITAȚILE 

 ON-LINE LA CICLUL PRIMAR 
 

PROF. INV. PRIMAR: LEUCUȚA NADIA CRINA 
ȘCOALA PRIMARA NR. 3 ȘUNCUIȘ 

 
În contextul actual, generat de Pandemie, discuțiile despre importanța parteneriatului cu părinții 

pentru activitățile educative reprezintă, poate, cea mai potrivită temă. Despre activitățile extracurriculare în 
parteneriat cu părinții s-au scris foarte multe articole. Poate ar trebui să mă refer acum la necesitatea 
implicării părinților pentru buna desfășurare a orelor on-line.  

La grădiniță și la ciclul primar nu se poate realiza activitate on-line fără implicarea cuiva din familia 
copilului. De obicei mama este cea care îl supraveghează pe copil acasă, în timpul orelor. Dacă are frați 
mai mari și ei au cursurile lor sau sunt la serviciu. Bineînțeles că și părinții ar putea fi la serviciu și atunci 
chiar este o problemă participarea școlarului mic la lecțiile on-line. Întâlnirile pe zoom, pe google meet sau 
pe o platformă de învățare se desfășoară în perioada 8-12. Dacă părintele nu poate intra atunci, degeaba ar 
vrea mai târziu. Lecțiile pe Whatsapp oferă posibilitatea rezolvării ulterioare a sarcinilor și ar putea fi o 
soluție pentru problemele de mai sus. 

În acest an școlar am clasa I și a IV-a. Este o diferență foarte mare între potențialul pentru on-line a 
celor două categorii. Copiilor de clasa a IV-a le este suficient dacă mama le spune să participe și îi mai 
verifică din când în când. La clasa I este mult mai greu. Copiii nu se descurcă dacă cineva nu este lângă ei 
permanent. Unele mămici pot să își sacrifice 160 de minute pe zi, altele nu. Sincer, nici nu mi se pare corect 
să obligi pe cineva să stea cu copilul mic atâta timp on-line. Mi-e milă de mămica celui mai bun elev din 
clasa I! Știu că de multe ori se sacrifică chiar și când vine de la schimbul III. Este foarte conștiincioasă. 
Alte mămici însă nu fac eforturile necesare nici dacă ar putea. Din punctul meu de vedere, cel puțin pentru 
ciclul achizițiilor fundamentale (până în clasa a II-a), activitățile on-line nu reprezintă o soluție viabilă. Cel 
puțin nu atunci când părinții sunt plecați la serviciu sau dacă familia are un singur telefon și sunt mulți copii 
sau dacă părintele e analfabet (probabil e greu de crezut, dar există și această situație). 

Poate mai mult ca niciodată părinţilor le revine acum rolul esenţial în dezvoltarea copiilor, 
asigurându-le acestora nu numai existenţa materială şi un climat familial, afectiv şi moral, dar și ajutându-
i să aibă acces și să participe la educația școlară. Sunt situaţii în care familia consideră că este suficient să 
se ocupe doar de satisfacerea nevoilor primare (hrană, îmbrăcăminte, locuinţă, cheltuieli zilnice etc.), 
ignorând importanţa lecțiilor on-line și a informațiilor pe care școala le transmite acum în acest fel. 

 În relaţia cu şcoala părinții pot colabora și cu alţi membrii ai comunităţii şcolare pentru a crea un 
climat care sprijină învăţarea, atât în şcoală cât şi în afara ei. Gradul de implicare al părinţilor în viaţa 
şcolară a copiilor lor influenţează şi rezultatele acestora, în sens pozitiv: cu cât părinţii colaborează mai 
bine cu şcoala, cu atât calificativele copiilor sunt mai mari și comportamentele mai dezirabile. 

Educația nu este un proces de care este responsabilă în mod exclusiv școala, dar nici părinții; este un 
proces al cărui succes depinde de colaborarea dintre cele două părți implicate. Obiectivul cel mai important 
al colaborării dintre școală și familie în perioada școlarității mici îl reprezintă susținerea eforturilor copilului 
pentru ca acesta să dobândească primele instrumente ale muncii intelectuale și să obțină succesul școlar. 
Clasa reprezintă pentru elevi al doilea mediu de socializare, după familie. Aici elevul va trăi și experimenta, 
va învăța deprinderi sociale necesare. Chiar dacă lecțiile se desfășoară on-line elevii se văd și pot comunica, 
ba chiar se pot și distra împreună. Bineînțeles că regulile de comportament sunt valabile exact ca atunci 
când lecțiile se desfășoară la școală. 

Activitățile extrașcolare aveau rolul de a petrece timpul în mod plăcut cu clasa, fără a face lecții. Cred 
că ar fi interesantă o serbare de Crăciun on-line. Am putea spune poezii, pe rând. Cu colindele ar fi mai 
greu din cauza dificultății de sincronizare. Dar am putea să ne punem o căciuliță de moș pe cap sau o beteală 
la gât, iar pe lângă noi podoabe și ornamente de Crăciun. Am putea să ne arătăm unul altuia bradul 
împodobit și să ascultăm colinde sau o rugăciune. Cred că atmosfera magică a Crăciunului ar putea fi creată 
și în acest fel.  
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Bineînțeles că nu e totuna când suntem împreună și-l așteptăm pe moșul sau când suntem în fața unui 
telefon sau calculator. Copiii au nevoie de mișcare. Pentru ei e dificil să stea pe un scaun ore întregi. Nu e 
în natura lor. Nici nu e sănătos pentru ochi și sistemul osos în formare. Probabil că pe perioada Pandemiei 
extrașcolar înseamnă extraonline. 

Sunt foarte curioasă cum va fi în acest an în privința colindătorilor. Veneau an de an și de Crăciun și 
de Anul Nou. Dacă nu vor veni, cred că ne vor lipsi. Sper să putem merge măcar la biserică! Atâta timp cât 
Dumnezeu e viu în sufletele noastre sărbătorile și viața în general au strălucire și bucurie. De Crăciun 
sărbătorim nașterea Domnului. Venirea Lui în lume a fost și este un moment magic, plin de bucurie și 
speranță. 

Astăzi S-a născut Hristos 
Mesia Cel luminos. 
Lăudați și cântați 
Și vă bucurați ! 
 
 
Bibliografie: 
Godfrey Claff - Parteneriat şcoală-familie-comunitate- ghid pentru cadrele didactice, Editura 

Didactică şi Pedagogică, R.A., Bucureşti, 2007 
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 MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ 
 

 PROF. INV. PRIMAR LEVĂRDĂ MARIA 
 
Daa, aceasta sunt eu, LEVĂRDĂ MARIA, prof. înv.primar, la Școala Gimnazială ,,Mihai 

Eminescu”- Roman, jud. Neamț. 
 În fiecare an ,,bat”, la poarta sufletelor noastre de români, sărbătorile de iarnă! Indiferent de vârstă, 

vreme sau ,,vremuri”, magia Crăciunului ne copleșește pe toți, pregătită, oarecum, de generozitatea 
Sfântului Nicolae, culminând cu explozia de tradiții și sentimente, pe care ni le aduce sosirea Anului Nou 
și continuând, apoi, cu o ,,salbă” de sărbători religioase, precum: ,,Sf. Vasile”, ,,Boboteaza”, ,,Sf. Ioan”... 

 Ca învățătoare, cu o experiență de 40 de ani în învățământ ( deși...vechimea nu garantează, 
întotdeauna calitatea...), ca mare pasionată de teatru, muzică și dans, am îndrăgit și susținut activitățile 
educative, dedicate diverselor evenimente...daaar...SĂRBĂTORILE DE IARNĂ...nu au trecut niciodată 
fără să fie marcate prin serbări, în care elevii și-au manifestat competențele, talentul, entuziasmul, bucuria, 
spiritul de echipă și...înfrângerea emoțiilor de a se exprima în public! Totodată, micuții elevi au pus în 
valoare TRADIȚII ȘI OBICEIURI ale poporului român. 

 Aceste activități educative au fost stabilite și datate, de comun acord și în parteneriat cu părinții. 
,,Pașii ” pe care i-am urmat, au fost: 

1. Propunerea și aprobarea activității educative; 
2. Stabilirea unui ,,comitet de organizare”- părinți cu inițiativă, disponibili, voluntari... 
3. Strategii: roluri, costume, dată, locație, decor, logistică... 
La clasele primare, activitățile educative reprezintă o bucurie atât pentru micuții elevi, cât și pentru 

familiile lor. Cert este că PĂRINȚII reprezintă un PARTENER IMPORTANT al succesului activităților 
educative, mai ales privind cele de iarnă! De ce, oare? Deoarece, cred eu, SĂRBĂTORILE DE IARNĂ 
REPREZINTĂ UN BILANȚ AL REALIZĂRILOR ANULUI, când fiecare din noi ne întrebăm dacă am 
respectat principalele valori morale, adică: am fost buni/răi, darnici/zgârciți, harnici/leneși, 
cinstiți/necinstiți... 

 Pregătirea acestor activități, presupune complicitatea organizatorică, legată mai ales de latura 
financiară, pentru realizarea costumelor, decorului, surprizelor... 

Făcând abstracție de nefericita situație în care ne aflăm ( că ...doar n-o să trăim o viață-ntreagă în 
aceste restricții!...), ,,secretele” succesului acestor activități extracurriculare sunt: 

-să nu dureze mai mult de 30-50 de minute( în funcție de particularitățile de vârstă ale elevilor 
clasei...); 

-să se desfășoare într-o locație aerisită, în care părinții să poată viziona serbarea în condiții bune, 
civilizate; 

-activitatea să pună în evidență tradițiile locale, scenariul desfășurându-se firesc, urmând un șir de 
idei logice; 

-fiecare elev să fie pus în evidență, în funcție de talentul și competențele de care dispune, și...oricum...; 
-să se îmbine armonios momentele de versuri, proză, muzică, dans, teatru... 
-momentele artistice alese trebuie să coincidă cu preferințele elevilor și părinților! 
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-costumele, recuzita și decorul să nu presupună mari cheltuieli pentru părinți, acestea putând fi 
,,improvizate”, marcate simbolic; 

-mesajul transmis, să atingă o ,,paletă” diversă de sentimente; 
-atmosfera să fie plăcută, oferind momente de bucurie atât pentru elevi, cât și pentru părinți! 
-părinții implicați în activitate vor fi răsplătiți cu mulțumiri și aplauze, în cadrul festiv al activității 

(contează!). 
În actualele condiții ale pandemiei de COVID 19, provocată de CORONAVIRUS,...toate activitățile 

s-au mutat on-line... 
Triada: ELEVI- CADRE DIDACTICE- PĂRINȚI”, a încercat să realizeze adaptarea audio-video-

tehno-emoțională a noii modalități de desfășurare a activităților! 
Ca să punem în evidență tradițiile și obiceiurile sărbătorilor de iarnă, în aceste condiții vitrege, 

soluțiilear fi: 
1.Să facem ,,prezentarea” unor filmulețe și imagini cu tradiții și obiceiuri, preluate de pe INTERNET, 

pe care elevii să le vizioneze, să le comenteze și să le interpreteze; 
2.Să valorificăm cunoștințele anterioare, privind tradițiile și obiceiurile, prezentând propriile lor 

interpretări de colinde, urături, cântece și dansuri populare, imortalizate prin fotografii și filmări, realizate 
în anii trecuți. 

Din păcate, în ,,dulcele târg al Romanului”, nu prea se mai practică tradițiile sărbătorilor de iarnă... 
Excepția, care confirmă regula, o constituie filmul ,,În țara lui Moș Crăciun”, realizat de ASOCIAȚIA 

CULTURALĂ ,,DOMIDANCE”, care va fi distribuit, pe YouTube, de Crăciun. Eu am realizat 
SCENARIUL și am coordonat TRUPA DE TEATRU, care a colaborat cu TRUPA DE CANTO!  
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 ŞCOALA ȘI FAMILIA 

– PARTENERI ÎN ASIGURAREA PROGRESULUI ŞCOLAR - 
 

 PROF. ÎNV. PRIMAR: LIMBIANU GABRIELA 
 ȘC. GIMN. ,,DOMINIC STANCA” ORĂȘTIE\ HUNEDOARA 

  
Complexitatea actului educaţional, a realităţii umane şi sociale contemporane argumentează 

necesitatea unor interrelaţionări responsabile în deciziile, acţiunile şi rezultatele educaţiei. Numeroasele 
studii au demonstrat că o relaţie bună între instituţiile educaţiei: şcoală și familie, comunitate este în 
avantajul copilului la orice vârstă. De asemenea se dezvoltă concepte ca opinia copilului, participarea lui la 
deciziile care îl privesc, opţiunea personală, implicarea acestuia de la cele mai mici vârste în 
responsabilizarea şi drepturile pe care societatea le identifică şi le recunoaşte. Garantarea acestor drepturi 
şi responsabilităţi implică o unitate între familie. 

 
 
Prin urmare, pedagogia contemporană dezvoltă un nou concept cu valoare de principiu – 

parteneriatul educaţional – ca extensie a principiului unităţii cerinţelor în educaţie. Acesta presupune 
nevoia unei comuniuni în ceea ce priveşte obiectivele propuse actului educativ. 

Şcoala şi comunitatea îmbogăţesc instrucţia, evaluarea, dezvoltarea profesională a cadrelor didactice, 
abilitatea de a conduce a directorilor, implicarea părinţilor şi a oamenilor de afaceri, astfel încât fiecare 
aspect al educaţiei funcţionează ca parte a unui sistem care sprijină elevii pentru a-şi atinge obiectivele. 
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IMPORTANȚA IMPLICĂRII PĂRINȚILOR ÎN ACTIVITĂȚILE ȘCOLARE 

 

PROF. EC. GEORGETA LUCA 

COLEGIUL TEHNIC „ALEXANDRU ROMAN” ALEȘD 
 

Pentru a menține o legătură cât mai stânsă școlă-părinți-elevi este imperios necesar implicarea 

familiei ca parteneri egali în educația copiilor. Scopul este unul foarte precis și anume participarea reală a 

părinților ăn activitățile școlare și extrașcolare. 

Orice nivel de învățământ primar-gimnazial-liceal ar trebui considerat la fel de important atât de catre 

educatori, învățători, profesori ( în funcție de nivel) cât și de catre părinți. 

Educația în familie constituie prima „școală” a copilului, etapă de pregătire a acestuia pentru viața 

socială. Urmează apoi „adevărata” școală, cea care aprofundează bazele puse de părinți, și nu numai. 

Familia și școala sunt cei doi factori de rezistență a educației, care contribuie la formarea și 

dezvoltarea copilului de la naștere până la adolescentism. Dacă între aceste medii educaționale există o 

strânsă legătură, ele asigură într-o mare măsură integrarea copilului în mediul școlar și social. 

Obiectivul cel mai important în această legătură ăl constituie susținerea eforturilor copilului pentru 

dobândirea unor importante conținuturi și competențe care duc la succesul școlar. 

Parteneriatele cu părinții pot fi pe diferite teme. Iată câteva idei de parteneriate: 

- Formarea părinților în spiritul ideii de parteneri egali în educația copiilor; 

- Crearea unui mediu educativ pozitiv, prin bune practici venite din rândul părinților; 

- Convingerea părinților pentru a investi în educatie; 

- Implicarea părinților în atragerea și găsirea de resurse materiale și financiare pentru o mai bună 

desfășurare a activităților școlare și extrașcolare. 

Chiar dacă există acel contract de parteneriat ăntre școală și familie, nu întotdeauna rezultatele sunt 

cele așteptate. Ne confruntăm deseori cu părinți reticenți sau părinți ocupați (nu contestă nimeni) care nu 

își fac timp de implicare în activități educative în parteneriat cu școala. 

Sper ca aceste vremuri pandemice care ne-au obligat să trecem la un sistem educațional on-line, să 

deschidă mintea acelor părinți care nu au avut nici o legătură cu școala. Vrând, nevrând, în această perioadă 

au acordat mai mult suport copiilor lor pentru asimilarea informațiilor predate în on-line. O colaborare cu 

școala eficientizează învățarea iar rezultatele elevilor pot fi spectaculoase, atunci când aceștia se simt la 

școală „ca acasă”. 
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IMPORTANTA ACTIVITATILOR EDUCATIVE 
 IN PARTENERIAT CU PARINTII. 

JOCUL DIDACTIC 
 

PROFESOR: LUNGESCU RAMONA DANIELA, 
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1. ALBENI, JUDETUL GORJ 

 
Jocul este un ,,un impuls,prin care copilul isi modeleaza propria-i statuie’’Jean Chateau. 
Jocul didactic ajuta in procesul de asimilare ,fixare si consolidare a cunostintelor stimuleaza atentia 

,imaginatia,rabdarea ,spiritual critic si autocritic ,stapanirea de sine ,influenteaza dezvoltarea personalitatii 
copilului. 

Joaca este cel mai bun exercitiu pentru mintea ,trupul si sufletul copiilor.Joaca le pune in miscare 
muschii, le stimuleaza creativitatea si potentiaza bucuria de a trai. 

Joaca fara constrangeri inseamna putere,incredere in propriile forte. 
,,Jocul copilului nu este numai o oglinda fidela a personalitatii sale in formare ,ci poate fi utilizat sic 

a auxiliar educativ si chiar sa serveasca drept baza metodelor de predare’’-E.Planchard. 
Fiecare joc ofera oportunitati de invatare.Prin intermediul jocului copiii invata:sa rezolve 

probleme,testeaza idei noi,isi pun intrebari ,isi contureaza intelegerea asupra lumii. 
Desfasurarea jocului didactic cuprinde urmatoarele faze: 
-introducere in joc(discutii pregatitoare) 
-anuntarea jocului si a scopului urmarit 
-prezentarea materialului  
-explicarea sau demonstrarea regulilor jocului 
-fixarea jocului 
-incheierea jocului(aprecieri si concluzii). 
Am aplicat jocul didactic in orele de limba franceza si a avut un real succes cu implicatii pozitive 

asupra copiilor.  
Am organizat jocuri didactice la orice tip de lectie si am constat ca ele faciliteaza procesul de asimilare 

,fixare si consolidare a cunostintelor.Prin folosirea jocurilor didactice am antrenat la elevi operatiile gandirii 
,s-a dezvoltat spiritual de echipa,am asigurat un climat favorabil pentru o insusire mai rapida si temeinica 
a cunostintelor.Folosirea jocului in activitatile educative il recomanda si Platon : 

,,Faceti in asa fel incat copiii sa se instruiasca jucandu-se .Veti avea prilejul de a cunoaste inclinatiile 
fiecarui.’’ 

Cateva exemple de jocuri : 
Rebusul poate fi folosit cu succes in captarea atentiei,conducand la evitarea plictiselei, 
Jocul Puzzle de a consolida cunostinte si capacitati 
 ,Jocul aseaza corect’’ 
Jocul Domino –ajuta la dezvoltarea imaginatiei ,a spiritului de echipa ,observatie si a gandirii logice 

(verbul) 
Jocul-cuvantul surpriza, 
Jocul la restaurant-comunicare,invatarea expresiilor uzuale, 
Jocul –urmareste sageata- afla personajele textului, 
Jocuri muzicale,jocul de lectura 
Jocul de masa –jocul ortogramelor 
Folosirea jocului didactic in predare are urmatoarele avantaje: 
-constituie o tehnica atractiva de explicare a unor notiuni de gramatica  
-angajeaza la lectie copiii timizi si pe cei slabi si dezvolta spiritul de cooperare ceea ce duce la 

cresterea gradului de coeziune a clasei de elevi 
-constituie o admirabila modalitate de a-i determina pe copii sa participle active la lectie 
-permite urmarirea progresului inregistrat de copil si permite observatii prognostice privind ritmurile 

individuale de maturizare intelectuala si afectiva. 
,,Copilul rade :intelepciunea si iubirea mea e jocul,tanarul canta :jocul si intelepciunea mea e iubirea 

,batranul rade :iubirea si jocul meu e intelepciunea.’’(L.Blaga) 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE ÎN PARTENERIAT 

 CU PĂRINȚII 
 

 PROF. INV. PREȘC. LUNGU FELICIA 
 G.P.N. „MUGURI E ANIN” 

 LOC. ANINOASA, JUD. DÂMBOVIȚA 
 
 Colaborarea familiei cu grădinița dezvoltă copiilor impresia că, deși se află în două spații diferite, 

ele sunt complementare. Participarea activă a părinților în viața școlară a copiilor se materializează printr-
o mai bună autostimă a copiilor, un randament școlar mai bun, relații și atitudini pozitive ale părinților 
despre grădiniță/școală. 

 Familia și grădinița/școala trebuie să împartă responsabilitățile în educarea copiilor. Ambii au un rol 
fundamental în dezvoltarea integrală a copilului. Colaborarea familiei cu grădinița/școala are o importanță 
majoră, cu efecte pozitive asupra copiilor, părinților, profesorilor, școlii și comunității. Între familie și 
grădiniță/școală trebuie să existe o comunicare foarte strânsă. Dacă un profesor vrea să educe, trebuie să 
colaboreze cu părinții, pentru ca efortul pe care îl realizează la clasă să aibă continuitate și acasă. 

Atât școala cât și familia sunt responsabile de: 
 Transmiterea de norme, valori și obiceiuri;  
 Dezvoltarea autonomiei copilului;  
 Transmiterea de cunoștințe (deși acest proces are loc în grădiniță, familia transmite copilului 

modalități de învățare, completează cunoștințele și dezvoltă dragostea pentru lectură); 
 Învățarea responsabilităților (implică acceptarea normelor de comportament, de ordine, curățenie, 

mici responsabilități familiare și școlare). 
 Fiecare relație familie-educator este unică și originală, de aceea trebuie să fie individualizată și bazată 

pe încredere și cunoaștere reciprocă. 
 Există mai multe forme concrete de colaborare dintre grădiniță și familie, ele se deosebesc în funcție 

de scopul urmărit și de modul de realizare:  
 Referatele prezentate în fața părinților cu anumite prilejuri, cu teme pe bază de fapte și date 

concrete;  
 Organizarea unor expoziții cu lucrările copiilor; 
 Participarea părinților la activități demonstrative;  
 Convorbirile cu familia;  
 Consultări individuale; 
 Organizarea de activități extracurriculare, organizate și desfășurate împreună cu părinții (vizite la 

muzee, teatru, bobliotecă etc);  
 Participarea părinților alături de copii la diverse ateliere de lucru; 
 Serbările copiilor cu diferite ocazii (Crăciun, 8 Martie, Sfârșit de an școlar, etc).  
Familia și grădinița/școala sunt cele care influențează dezvoltarea individului și procesul educativ, de 

aceea este foarte importantă colaborarea tuturor celor care intervin în procesul de dezvoltare și formare al 
copilului. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE  

ÎN PARTENERIAT CU PĂRINȚII 
 

LUNGU MARIA CRISTINA 
GRADINIȚA CU P.P. ,,FRAȚII GRIMM”, SIBIU 

 
„Eu sunt copilul, tu ţii în mâinile tale destinul meu, tu determini în cea mai mare măsură, dacă voi 

reuşi sau eşua în viaţă. Dă-mi, te rog, acele lucruri care să mă îndrepte spre fericire, educă-mă, te rog, ca 
să pot fi o binecuvântare pentru lume.” ( Child's Appeal, Mamie Gene Cole) 

Drumul foarte lung şi complex pe care îl parcurge copilul de la existenţa sa biologică la cea socială 
este, în esenţă, drumul umanizării şi socializării acestuia. Acest fenomen de adâncă transformare a copilului 
se realizează treptat, prin extinderea şi perfectarea continuă a relaţiilor cu mediul, cu cei din jur. Ca urmare, 
diversele manifestări exprimate în conduita copilului trebuie să fie compatibile cu normele morale ale 
comunităţii în care trăieşte. Dacă în primii ani ai dezvoltării sale copilul primeşte numai influenţele familiei 
după trei ani sarcina educării lui se împarte între familie şi grădiniţă. La vârstele mici, adaptarea copilului 
se realizează prin imitaţie, acesta raportându-se permanent la persoana adulţilor. Primul model oferit 
copilului este familia sa, iar calitatea şi tipul relaţiilor copil-părinţi vor marca profund evoluţia viitoare a 
copilului (G. Mauco). După familie, grădiniţa constituie prima experienţă de viaţă a copilului în societate. 
Această instituţie îl aşază într-un cadru nou prin dimensiunile şi conţinutul său. Aici copilul ia cunoştinţă 
cu activităţi şi obiecte care-i stimulează gustul pentru investigaţie şi acţiune, îl provoacă să se exprime şi îi 
propune, incipient, angajarea în relaţiile sociale de grup. Adaptându-şi metodele la formele particulare ale 
vieţii mentale ale copilului, grădiniţa încearcă să răspundă specificului activităţii fiecărei vârste şi să 
identifice mijloacele şi activităţile necesare pentru o dezvoltare complexă a forţelor infantile în vederea 
maturizării lor. Copilul preşcolar începe să-şi definească treptat începutul personalităţii sale, în cadrul 
grupei el trăieşte prima experienţă a vieţii în colectivitate, a vieţii sociale, alta decât familia. De la intrarea 
în grădiniţă copilul realizează o adaptare la un anumit ritm al vieţii cotidiene, este vorba de încadrarea şi 
respectarea unui anumit program. Educaţia făcută de primii educatori – părinţii - ca şi cea a grădiniţei, se 
răsfrâng asupra tuturor laturilor personalităţii copilului, în funcţie de particularităţile de vârstă şi individuale 
ale acestuia. Aşadar, luând ca parteneri familia se poate ajunge la construirea unor relaţii pozitive între 
familie şi grădiniţă, la o unificare a sistemului de valori care poate avea un efect benefic asupra copiilor. 

Modalitățile de colaborare grădiniță –familie sunt variate, începând cu vizitarea grădiniței –atunci 
când părintele vine împreună cu copilul să cunoască mediul educational în care preșcolarii își vor petrece 
o parte din zi, comitetul de părinți, asociația de părinți, avizierul grupei, expoziții de lucrări, orele de 
consiliere individuale, serbările, activitățile demonstrative, activitățile extrașcolare. 

 Întrunirile cu părinţii fie în cadrul ședințelor, a comitetelor de părinți sau asociațiilor de părinți sunt 
un prilej de cunoaștere, de informare, de participare la planificarea și rezolvarea diferitelor probleme 
organizatorice, stimulează interesului familiei de a se implica în activitățile grădiniței și îi încurajează să 
participe activ în planificarea activităților extrașcolare cât și să-și ofere serviciile în cazul în care au 
posibilitatea de a ajuta în diferite aspecte. 

Desfășurarea unor activități precum: Să-i educăm împreună!, Jocul, calea prin care ne apropiem de 
copii, Copiii de ieri, copiii de azi...dar și discuțile individuale în funcție de problemele ce se ivesc 
respectându-se confidențialitatea informațiilor, duc la construirea unei relații pozitive între familie și 
grădiniță, o unificare de valori cu efect benefic asupra copiilor. Alte activități desfășurate împreună cu 
familia sunt serbările. Acestea reprezintă modalitatea prin care părinţii pot evalua rezultatele copiilor atât 
individual cât și la nivel de grupă. Ei pot fi implicați în amenajarea grupei, confecționarea costumelor și a 
decorului pentru serbare, organizarea unor mici surprize pentru copii . Aceste activități sunt benefice 
preșcolarilor întrucât oferă posibilitatea ca aceștia să-și depășească frica, să capete încredere în ei prin 
participarea activă la program evitându-se astfel blocajele psihice. 

Dacă familia va fi implicată de la început în programul educativ, în activități la care părinții pot 
participa împreună cu copilul precum confecționarea diferitelor obiecte, redarea unei teme plastice, 
participarea la diferite întreceri sportive- stimulând încrederea în sine, lucru în echipă și dacă educatoarea 
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menţine zilnic contactul cu părinţii prin afișarea diferitelor informații cu privire la orarul grupei, tema 
săptămânii, vizite, deplasări, piese de teatru, a poeziilor și cântecelor învățate. familia va percepe corect 
importanța colaborării cu grădinița, beneficiile acestei colaborări, iar implicarea în activitatea grădiniței va 
fi conștientă, intersantă și reciproc avantajoasă. La activitățile extrașcolare precum excursii, vizite, părinţii 
pot participa la organizarea şi sponsorizarea excursiilor trăind emoţii pozitive alături de ei și oferind modele 
de comportament, familiarizându-i cu tradiţii şi obiceiuri populare, evenimente istorice. 

Prin implicarea părinților în activitățile școlare și extrașcolare se descoperă noi modalități de educare 
a copiilor bazate pe colaborare și comunicare. Cei doi factori au un scop comun și anume educarea și 
formarea copilului pentru viață. 

Implicând familia de la început în activități concrete cu preșcolarii, precum ateliere pe diverse teme, 
serbări, excursii, vizite, părinții dobândesc informaţii corecte despre activitățile desfășurate în grădiniță, o 
mai bună cunoaștere a copiilor, ceea ce duce la construirea unei relații pozitive între familie și grădiniță, o 
unificare de valori cu efect benefic asupra copiilor. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE ÎN PARTENERIAT CU 

PĂRINȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 
  

 PROF. INV. PRESC. LUNGU MONICA 
 G. P. N OPRIȘENEȘTI, JUD. BRAILA 

 
 Parteneriatul şcoală-familie-comunitate reprezintă o problemă actuală importantă, reliefată de 

diferite documente de politică educaţională la nivel naţional şi internaţional şi de cercetările în domeniul 
educaţiei.Cadrul didactic este unul din actorii principali ai colaborării cu familia. Așadar, acesta va fi 
responsabil de cunoașterea caracteristicilor și a potențialului educativ al familiei copilului și de găsirea 
celor mai bune metode de comunicare cu aceasta. Relația grădiniță - familie trebuie văzută din ambele părți 
ca pe o relație de susținere.De aceea, programul de colaborare va avea în vedere o serie de acţiuni prin care 
cei doi parteneri se completează reciproc: “…programele care pun accentul pe implicarea directă a 
părinţilor în activităţi care stimulează dezvoltarea copilului au o influenţă pozitivă la orice vîrstă, dar cu 
cât aceste activităţi încep mai devreme şi continuă mai tîrziu, cu atît este mai mare beneficiul pentru copii.” 
(Urie Bronfenbrenner, 1975) 

 O educaţie adevărată şi reală se fundamentează în familie şi se continuă în grădiniţă şi şcoală. 
 La vârsta preșcolară, într-o primă etapă, educatorul este dependent de informațiile pe care părinții 

copilului i le oferă, atât pentru cunoașterea personalității acestuia, cât și a stilului de învățare cu care este 
familiarizat.Mai târziu, părinții sunt principalii parteneri ce pot susține activitățile educative desfășurate în 
grădiniță, în vedere asigurării unei continuități a procesului de învățare, deoarece tot ceea ce copilul învaţă 
în grădiniţă pierde din importanţă şi eficienţă în condiţiile în care părinţii nu întăresc şi nu valorifică 
programul educativ desfăşurat în cadrul grădiniţei. 

 Prin activităţile de parteneriat cu părinţii, ne asigurăm un sprijin în propria activitate, o educaţie 
solidă a copilului, iar prezenţa familiei în cadrul grădiniţei va fi liantul între copil şi mediul necunoscut 
iniţial. 

 Părinţii şi educatorii trebuie să urmărească crearea unui parteneriat educaţional bazat pe respect 
reciproc, pe înţelegerea punctului de vedere al celuilalt, pe acceptarea diferenţelor şi pe tolerarea opţiunilor 
diferite, pe eficienţa comunicării, pe colaborare şi cooperare. 

 Familiile copiilor pot paricipa atât la activitățile curriculare (activități cu caracter deschis, ca partener 
al cadrului didactic, ca invitat, specialist pe o anumită problemă etc.), cât și la activitățile extracuriculare 
(excursii, drumeții, serbări, competiții). Participarea părinților are un dublu câştig: pe de o parte copilul se 
va simţi securizat de prezenţa părinţilor, astfel încât va fi mai deschis spre explorare; pe de altă parte, se va 
face un transfer de abilităţi practice şi cunoştinţe de la educator spre părinte, prin exersarea amenajării 
spaţiilor, comunicarea cu copilul, observarea atentă a acestuia într-un alt context decât cel de acasă. Prin 
încheierea parteneriatelor cu părinţii, aceştia sunt încurajaţi să ia parte la planificarea şi derularea 
programelor educative pentru copii, ceea ce implică o responsabilizare şi o eficienţă sporită. Astfel, părinţii 
au posibilitatea să-şi cunoască mai bine copiii, modul lor de manifestare în viaţa de grup, pot înţelege mai 
bine specificul acestor activități. 

 Principalii beneficiari în parteneriatul grădiniţă-familie sunt copiii, care îşi vor descoperi părinţii ca 
parte importantă a educaţiei lor. 

 
 
 
 
ibliografie: 
*Vrasmaş, Ecaterina, Intervenţia socio-educaţională ca sprijin pentru părinţi, Ed. Aramis, București, 

2008 
*Vrasmaş, Ecaterina, Consilierea şi educaţia părinţilor, Ed. Aramis, București, 2002 
*Curriculum pentru educația timpurie, Bucureşti, 2019 
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 DATINI NATALE 

 
 ÎNV. LUPU GHERGHINA,  

ŞCOALA GIMNAZIALĂ “ELENA DOAMNA”, COMUNA CUZA-VODĂ, 
JUDEŢUL GALAŢI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ,,Tradiţia ţării trebuie să înceapă cu obiceiurile locului natal, ale cărui elemente proaspete, pline de 

imagini şi simţire, există în sufletul fiecărui copil şi trebuie numai scoase la lumină”. (G. Vâlsan) 
 
 Într-o lume bulversată, în care valorile sunt răsturnate, iar creaţia autentică este înlocuită treptat de  
kitch, iniţierea unui proiect privind valorificarea şi conservarea culturii populare este cu atât mai 

benefică, cu cât tânăra generaţie este chemată să recunoască valorile autentice. 
 Satul românesc păstrează cu demnitate credinţa în valorile trecutului, încercând să le transmită 

generaţiilor viitoare. 
 Astfel în câmpul de preocupări ale participanţilor la activitatea „Bucurie de Crăciun” din cadrul 

proiectului „Datini natale” din Şcoala Gimnazială ,,Elena Doamna”, comuna Cuza-Vodă, jud. Galaţi, se 
află frumoasele tradiţii şi datini practicate la zi de sărbătoare şi inegalabilele dansuri şi melodii populare.  

 Cercetarea transformărilor rapide din lumea satului, în care moştenirea culturală nu mai acţionează 
ca un cod pentru formarea comportamentului, a dispariţiei unor obiceiuri sau a ritualurilor ca parte 
integrantă a acestora, realizarea legăturii dintre vechi şi nou prin oferirea de oportunităţi tinerei generaţii 
constituie priorităţi ale acestor activităţi. S-a urmărit îmbunătăţirea cadrului de colaborare şcoală – 
comunitate, a calităţii educaţiei elevilor din Şcoala Cuza –Vodă, realizarea legăturii dintre vechi şi nou prin 
oferirea oportunităţii de a păstra, reactualiza şi conserva identitatea locală. 

 Arta noastră populară, manifestată sub toate aspectele ei, prezintă o bogăţie nepreţuită de comori 
pentru toţi aceia ce-şi iubesc patria şi neamul. Începând cu obiceiurile prilejuite de fiecare eveniment 
important din viaţa poporului şi terminând cu cântecele, dansurile şi strigăturile nelipsite la aceste datini, 
izvorul lor e nesecat pentru cel ce vrea să le cunoască şi să le adune în mănunchi pentru a le dărui din nou, 
cum spunea Anton Pann: 

 „ De la lume adunate 
 Şi-napoi la lume date!” 
 Frumuseţea folclorului românesc este completată de portul, obiceiurile şi meşteşugurile ţinutului 

binecuvântat prin statornicia credinţei sale faţă de Dumnezeu.  
 O caracteristică a poporului român este aceea că românului îi place să cânte, posedând calităţi vocale 

deosebite. Astfel, chiar dacă activitatea s-a desfăşurat on-line, s-au putut auzi glasurile cristaline ale elevilor 
clasei I, interpretând cântece de iarnă, colinde, pluguşorul tradiţional, sorcova şi semănatul, în cadrul 
activităţii tematice “Bucurie de Crăciun”, parte integrantă a proiectului educaţional “Datini natale”. 

 Activitatea a cuprins următoarele etape: 
1.“ Iarna-anotimp magic” (moment introductiv prezentat de cadrul didactic) 
 Iarna este preferata copiilor. Deşi e foarte rece şi frig, toţi ies la derdeluş, fac oameni de zăpadă şi se 

joacă cu bulgări pufoşi de nea. Este un anotimp minunat ce împrăştie în fiecare clipă, zîmbete şi glasuri de 
copii năzdrăvani. 
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 2.Cântece de iarnă: copiii au cântat“Seară de iarnă” 
 „Fulgi de nea” 
 Iarna este deosebită prin spiritul de pace şi sărbătorile pe care le aduce. 
 3. Colinde: - 
 - „Poveste de iarnă” 
 - ,,Steaua" este un colind care începe din prima seară a Crăciunului şi se încheie la Bobotează. - „În 

Seara de Moş Ajun” 
 - „Poveste de Crăciun” 
 - „Ăsta-i Crăciunul!” 
 4. Tot iarna ne aduce An Nou. Pentru acest eveniment, a fost dedicat următorul moment artistic pe 

care copiii l-au prezentat fiecare din faţa calculatorului/laptopului/tabletei etc. 
 Pluguşorul care contribuie la veselia generală a Sărbătorilor de Anul Nou. Colorează desfăşurarea 

sărbătorilor de Anul Nou cu acele elemente care ilustrează una dintre principalele ocupaţii ale poporului 
nostru - agricultura şi creşterea animalelor. 

 5. Sorcova este obiceiul conform căruia în dimineaţa zilei de 1 ianuarie copiii, dar şi cei mari, merg 
şi seamănă, simbolic, cu boabe de grâu şi orez, pe care le aruncă în casă şi asupra celor din casă.  

 6. “Din suflet îţi dăruiesc” 
 Elevii şi-au “dăruit” on-line, unii altora, cadoul surpriză de Crăciun (au pregătit o urare, şi-au făcut 

căte-o felicitare/ desen/ scrisoare…) 
 Folclorul reprezintă o enciclopedie poetică a vieţii. El oglindeşte, în forme multiple şi variate, 

sentimentele, gândurile şi năzuinţele poporului nostru, exprimate în diverse forme artistice, literare, 
muzicale, coregrafice, mimice, etc. Fiecare obicei îşi are semnificaţia lui. 

 Cunoscând importanţa folclorului, în cadrul acestui proiect s-a realizat transmiterea fondului de 
valori al creaţiei populare, ştiut fiind faptul că un popor care nu păstrează şi nu-şi cultivă tradiţiile, îşi va 
pierde identitatea. Cunoaşterea, valorificarea şi transmiterea folclorului local a fost în atenţia cadrelor 
didactice de la şcoala noastră. 

 În acest sens, s-au valorificat orele de muzică şi mişcare, comunicare în limba română, dezvoltare 
personală, arte vizuale şi abilităţi practice, căutând, încetul cu încetul, să sădim în sufletul copiilor dragostea 
faţă de creaţia populară. Folclorul dispune de valenţe formative multiple, contribuind la formarea 
personalităţii umane. 

Proiectul continuă, căci „toţi oamenii trebuie să ştie mai mult…despre origini, despre ei, despre 
posibilităţile lor…” 
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ACTIVITĂȚILOR EXTRACURRICULARE  

– PRIETENIA ADEVĂRATĂ ȘCOALĂ - FAMILIE 
 

PROF. INV. PRIMAR LUPU MARIA 
 ȘCOALA GIMNAZIALA „MIHAIL SADOVEANU” FALTICENI 

 
Educația extracurriculară (realizată dincolo de procesul de învățământ) își are rolul și locul bine 

stabilit in formarea personalității copiilor noștri. Educația prin activitățile extracurriculare urmărește 
identificarea și cultivarea corespondenței optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viață 
civilizat, precum și stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de la cea mai fragedă 
vârstă, copiii acumulează o serie de cunoștințe punându-i în contact direct cu obiectele și fenomenele din 
natură. Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm școala cu 
viaţa  

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 
activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 
facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, fructificarea 
talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Activităţile extraşcolare se 
desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în mediul şcolar să reducă 
nivelul anxietăţii şi să şi maximizeze potenţialul intelectual. 

Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu epuizează 
sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al timpului liber al copilului, în 
care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară. În acest cadru, numeroşi alţi factori 
acţionează pozitiv.  

Exemple de activități extrașcolare: 
Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice,case memoriale organizate selective 

constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului nostru. Ele 
oferă elevilor prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, procesul de producţie în 
desfăşurarea sa, operele de artă originale, momentele legate de trecutul istoric local, naţional, de viaţa şi 
activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii universale şi naţionale,relaţiile dintre oameni 
şi rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează activitatea de învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce 
elevii acumulează în cadrul lecţiilor.  

Vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii,distractive sau sportive stimulează și orientează 
copiii spre unele domenii de activitate: muzică, sport, poezie, pictură.  

Excursiile și taberele școlare contribuie la îmbogățirea cunoștințelor copiilor despre frumusețile țării, 
la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin excursii, copiii pot cunoaște 
realizările oamenilor, locurile unde s-au născut, au trăit si au creat opere de artă.  

Spectacolele constituie o formă de activitate extracurriculară în şcoală, prin care copilul face 
cunoştinţă cu lumea minunată a artei. Deşi această formă de activitate îl pune pe copil în majoritatea 
cazurilor în rolul de spectator, valoarea ei deosebită rezidă în faptul că ea constituie o sursă inepuizabilă de 
impresii puternice, precum şi în faptul că apelează, permanent, la afectivitatea copilului sau nu, asupra 
dezvoltării elevilor. Astfel de activităţi sunt de o reală importanţă intr-o lume dominată de mass media şi 
ne referim la televizor, calculator si internet, care nu fac altceva decât să contribuie la transformarea copiilor 
noştri in nişte persoane incapabile de a se controla comportamental, emoţional şi mai presus de toate slabi 
dezvoltaţi intelectual.  

Se știe că începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştințe punându-i 
în contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. Activităţile de acest gen au o deosebită influenţă 
formativă, au la bază toate formele de acţiuni turistice: plimbări, excursii, tabere.  

În cadrul activităţilor organizate în mijlocul naturii, al vieții sociale, copiii se confruntă cu realitatea 
și percep activ, prin acţiuni directe obiectele, fenomenele, anumite locuri istorice. Fiind axate în principal 
pe viața în aer liber,în cadrul acţiunilor turistice, elevii îsi pot forma sentimental de respect și dragoste față 
de natură, față de om și realizările sale. Grija față de timpul liber al copilului, atitudinea de cunoaștere a 
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dorințelor copiilor și de respectare a acestora trebuie să fie dominantele acestui tip de activități. Acestea le 
oferă destindere, încredere, recreere, voie bună, iar unora dintre ei posibilitatea unei afirmări și recunoaștere 
a aptitudinilor.  

Activitatea educativă școlară și extrașcolară dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea tinerei 
generații în actul decizional în contextul respectării drepturilor omului și al asumării responsabilităților 
sociale, realizându-se, astfel, o simbioza lucrativă între componența cognitivă și cea comportamentală.  
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IMPORTANȚA ACTIVITAȚILOR EDUCATIVE REALIZATE IN 

PARTENERIAT CU PARINȚII 
 

PROF. LEVAI ILEANA 
COLEGIUL NAȚIONAL ANDREI MUREȘANU BISTRIȚA 

 
În cariera mea de dascăl, este primul an când pregătirile pentru sărbătorile de Crăciun cu elevii nu se 

desfăsoară în școală față în față. Nu putem învăța colinde cu metodele tradiționale, nu pot ajuta copiilor la 
confecționarea ornamentelor de Crăciun, nu mă pot plimba printre ei când le povestesc despre nașterea 
Mântuitorului nostru, nu le pot desena sau scrie pe tabla din fața clasei, nu putem împodobi bradul 
împreună, dar...putem face multe din aceste lucruri din fața calculatorului, cu implicarea directă a părinților. 

Implicarea părinților în procesul educațional deținea un rol decisiv și înainte de pandemie, cu atât mai 
mult în timpul învățării de acasă, învățării de la distanță. Părinții și familia au cel mai direct și mai durabil 
efect asupra învățării și dezvoltării copiilor. În calitate de primi educatori ai copiilor lor, aceștia au un rol 
esențial în parcursul educațional al copiilor lor. Un mediu familiar stimulant, care încurajează învățarea, 
precum și implicarea parentală în activitățile școlare, sunt cruciale pentru dezvoltarea emoțională, socială 
și cognitivă a copilului. Jocul sau lectura împreună cu copiii în primii lor ani de viață, ajutorul acordat la 
teme sau discuția de acasă despre întâmplările de la școală, participarea la întâlnirile dintre părinți și 
profesori și alte activități școlare vor avea efecte pozitive și de durată asupra motivației copilului de a învăța, 
asupra atenției, comportamentului și rezultatelor sale școlare. Așteptările educaționale ale părinților pentru 
copiii lor vor avea, de asemenea, un rol crucial în conturarea deprinderilor de învățare ale copiilor lor. 
Consolidarea parteneriatelor familie-școală și implicarea părinților ca parteneri de învățare încă din primii 
ani este, prin urmare, esențială pentru îmbunătățirea dezvoltării copiilor și tinerilor. 

Este foarte important din partea părinților să fie cooperanți cu cadrele didactice, de fapt sunt mâna 
dreaptă a învățătorului, profesorului. Fără munca lor educațională, rezultatele copiilor ar fi mult mai 
modestă. Este nevoie din partea părinților de sacrificii în plus în perioada pandemiei. Sacrificiul material: 
să învestească în tehnologie, calculator, imprimantă. Sacrificiul timpului liber, să fie atent la cerințele și 
temele formulate de doamna învățătoare, profesori, pentru a fi un partener de ajutor copilului său. Sacrificiul 
emoțional: fiecare oră online este o oră deschisă, unde participă indirect toată familia copilului prin 
intermediul difuzoarelor din casă. Părintele trece prin emoțiile copilului, este alături de el, suferă de eșecuri, 
se bucură, după ușă, alături de copil, este parte din procesul de învățământ. Totodată are ocazia să observe 
în direct, cum se manifestă odrasla lui la școală. Are controlul disciplinării copilului în timpul orelor online. 

Parteneriatele eficace între familie și școală trebuie să fie bazate pe respect reciproc și recunoaștere a 
valorilor, atuurilor și expertizei fiecăreia dintre părți. Părinții și familiile din toate mediile și nivelurile 
educaționale trebuie să se simtă bineveniți la activitățile educative școlare și să fie considerați resurse pentru 
școală. Aceștia trebuie să fie recunoscuți și sprijiniți în mod adecvat în calitate de co-educatori în procesul 
de învățare al copiilor lor, începând din primii ani. 

Cercetările arată că o abordare multidisciplinară cu implicarea părinților, copiilor, cadrelor didactice 
și profesioniștilor este esențială pentru soluționarea problemelor comportamentale ale școlarilor. 
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE 

 ÎN PARTENERIAT CU FAMILIA 
 

PROF. PENTRU INV. PREȘCOLAR: LEZEU COSMINA ANCA 
GPN NR. 3 PONIȚA 

 
Termenul parteneriat este „definit ca asocierea a doi sau mai mulţi parteneri, iar în literatura de 

specialitate, parteneriatul reprezintă modalitatea, formală sau informală, prin care două sau mai multe părţi 
decid să acţioneze împreună pentru atingerea unui scop comun.” 

Prin încheierea parteneriatelor cu părinţii, aceştia sunt încurajaţi să ia parte la planificarea şi derularea 
programelor educative pentru copii, ceea ce implică o responsabilizare şi o eficienţă sporită. Astfel, părinţii 
au posibilitatea să-şi cunoască mai bine copiii, modul lor de manifestare în viaţa de grup, pot înţelege mai 
bine rolul lor educativ. Printre obiectivele principale ale colaborării dintre instituţiile educative şi familie 
putem aminti: înlăturarea factorilor perturbatori în cadrul comunicării grădiniţă - şcoală –familie; creşterea 
gradului de implicare a părinţilor în toate activităţile şcolare şi extraşcolare; schimbarea mentalităţii 
neadecvate a unor părinţi faţă de grădiniţă / şcoală; cunoaşterea de către părinţi a posibilităţilor şi nevoilor 
psiho-fizice ale copiilor; învăţarea unor deprinderi şi tehnici de muncă intelectulală sub formă de activităţi 
comune elevi – părinţi – cadre didactice. Majoritatea părinţilor au nevoie de informaţii de bază referitoare 
la copiii lor. Ei vor să fie informaţi despre scopul de bază al programului educativ la care participă copiii 
lor şi doresc să fie implicaţi în luarea deciziilor. Părinţii vor să fie la curent cu progresele copilului. Pentru 
realizarea parteneriatului cu părinţii este esenţial ca: părinţii să fie priviţi ca participanţi activi, care pot 
aduce o contribuţie reală şi valoroasă la educarea copiilor lor; să se recunoască şi să se valorifice 
informaţiile date de părinţi referitor la copii; părinţii să ia parte la adoptarea deciziilor referitoare la copiii 
lor; responsabilitatea să fie împărţită între părinţi si educatoare; părinţii să facă parte din comitetele de 
părinţi; să ajute la continuarea programului educativ acasa; să urmarească în mod regulat progresul copiilor 
lor; să ia parte, să sprijine activităţile extraşcolare organizate împreuna cu educatoare. Datorită diferenţelor 
de scopuri, resurse, pregătire, valori, nevoilor diferite, percepţii, atitudini, de foarte multe ori exista 
posibilitatea apariţiei unor conflicte între părinţi şi educatoare ce pot fi determinate de: o slaba colaborare; 
lipsa de informaţii; intoleranţa la stilul de viaţă al celuilalt, la opiniile sau chiar la prezenţa fizică; 
neacceptarea unor diferenţe de pregătire, condiţii sociale, morale, religie, nationalitate…; lipsa unor 
preocupări în sensul construirii relaţiilor de colaborare; numărul limitat al întâlnirilor dintre educatoare şi 
părinti; neclaritate în rolurile fiecăruia şi în responsabilităţile ce le revin; disponibilitatea redusă a părinţilor 
de a participa la activităţi ; gradul scăzut de interes al unor părinţi faţă de educaţie şi evoluţia copilului.  

De aceea, cele mai importante căi de rezolvare a conflictelor sunt: cunoaşterea reciprocă; 
comunicarea periodică cu aspecte formale şi informale; acceptarea reciprocă, înţelegere şi toleranţă faţă de 
diferenţe; evaluarea permanentă a relaţiilor comune; sprijinul acordat familiei în raport cu creşterea şi 
educarea copilului; atmosfera destinsă, non-formală şi pozitivă în întâlnirile cu părinţii; educatoarea trebuie 
să fie pregatită să asculte, să fie interesată despre sugestiile date de părinţi; atunci când ei simt că ideile le 
sunt luate în serios se vor implica mai mult în sprijinirea copilului şi a grădiniţei . În acest proces de 
colaborare, rolul conducător îl are educatoarea. Ea poate să orienteze, să ajute familia în sarcinile ce-i revin, 
să asigure o unitate de vedere şi de acţiune.  

O educaţie adevărată şi reală se fundamentează în familie şi se continuă în grădiniţă şi şcoală. Pe de 
altă parte, tot ceea ce copilul învaţă în grădiniţă pierde din importanţă şi eficienţă în condiţiile în care părinţii 
nu întăresc şi nu valorifică programul educativ desfăşurat în cadrul grădiniţei. Toate aceste motivaţii conduc 
la necesitatea realizării parteneriatelor reale dintre familie şi grădiniţă, în care spre beneficiul copiilor, 
implicarea familiei în viaţa grădiniţei să fie una concretă, activă şi de durată, aşa încât membrii acestora să 
devină parteneri reali în educaţia copiilor lor. 

În urma derulării parteneriatului grădiniţă-familie am constatat un progres în ceea ce priveşte 
antrenarea preșcolarilor într-un număr cât mai mare de activităţi extraşcolare şi în domenii diverse, iar în 
alegerea strategiilor de abordare am avut în vedere compararea obiectivelor din taxonomiile cognitive, 
afective şi psihomotrice, cu tipurile de inteligenţă sau cu diverse metode şi tehnici, în funcție de nivelul 
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grupei pe care o conduc. În asemenea situaţii, măiestria profesorului trebuie susţinută de diagnoza 
psihologică, fiind necesară în acelaşi timp şi o colaborare directă, permanentă între profesor, părinte şi 
copil. 

Cântecul, dansul, recitarea de poezii sau interpretarea unor piese de teatru reprezintă câteva dintre 
formele de manifestare prin care copilul îşi satisface nevoia de afirmare de joc, căpătând încredere în 
propriul potenţial artistic şi cognitiv. De aceea o sărbătoare şcolară reprezintă un mijloc eficient de educare, 
de influenţare formativă a copiilor, de sudare a colectivului, de asigurare a unor contexte educaţionale în 
care relaţionările se produc în condiţii inedite, de încurajare a talentului, de dezvoltare a aptitudinilor şi de 
stimulare a copiilor timizi sau mai puţin talentaţi. Este foarte indicat ca pe parcursul serbării să iniţiem 
momente interactive părinţi-copii :jocuri, scenete, recitare, dansuri populare, cântece pe care părinţii fie le 
cunosc, fie le învaţă împreună cu copiii. Toate acestea contribuie la sudarea relaţiilor dintre copii şi părinţi, 
atmosfera să fie mai caldă, de sărbătoare a tuturor vârstelor. 
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1. Moisin, Anton-Părinți și copii, Editura didactică și pedagogică, București, 1995; 
2. Boroș, Maximilian-Profesorul și elevii, Editura Gutinul, Colecția de pedagogie, Maramureș, 1994 

889



 
COLABORAREA GRĂDINIŢĂ-FAMILIE, CONDIŢIE DE BAZĂ ÎN 

REALIZAREA EFICIENTĂ A EDUCAŢIEI COPILULUI 
 

PROF. PENTRU INV. PREȘCOLAR: LEZEU IOANA ADELINA  
GPP NR. 1 REMETEA 

 
Este necesar să se asigure o colaborare funcţională în procesul instructiv-educativ din grădiniţă şi din 

şcoală, dar şi unitatea şi continuitatea influenţelor educaţionale prin colaborarea educatoare-învăţătoare. 
Întrebări pe care şi le pun atât părinţii cât şi educatorii sunt,,De ce se manifestă chiar din primele zile 

de şcoală unele forme de inadaptare?”, ,,De ce unii elevi din clasa I-a nu fac faţă cerinţelor 
şcolare?”.Răspunsurile la aceste întrebări trebuie căutate în mediile în care se asigură pregătirea copilului 
pentru şcoală. 

Grădiniţa trebuie să constituie o etapă fundamentală în dezvoltarea copilului ,nu doar prin conţinutul 
ştiinţific al procesului instructiv-educativ,ci şi prin libertatea de acţiune oferită preşcolarului care-i 
stimulează interesele de cunoaştere şi contribuie la lărgirea câmpului de relaţii sociale. 

Intrarea copilului în şcoală constituie un moment crucial în viaţa sa, date fiind,,statutul” şi ,,rolul” de 
elev,natura relaţiilor cu adulţii şi cu colegii ,noutatea condiţiilor de activitate,şi mai ale,specificul învăţării-
act complex care angajează dintr-o nouă întreaga sferă a vieţii sale psihice ,diferitele structuri anatomo-
fiziologice, toate cunoştinţele şi deprinderile dobândite anterior. 

În perspectiva unei bune colaborări între grădiniţă şi şcoală este necesară crearea în grădiniţă a unor 
condiţii favorizante pentru noi achiziţii şi progrese în sfera cognitivă,afectivă şi psihomotrică a preşcolarilor 
deoarece vârsta preşcolară este considerată de specialişti ca fiind una dintre cele mai importante perioade 
psihogenetice,datorită progreselor remarcabile în toate planurile şi în special,în sfera sentimentelor şi a 
personalităţii copilului. 

Evident că nici ,,inteligenţa şcolară”,de care depinde în mare măsură succesul la învăţătură şi care,în 
concepţia lui J.Piaget desemnează echilibrul dinamic dintre asimilarea cerinţelor şcolare şi acomodarea la 
acestea,nu poate fi structurată ca atare înainte de intrarea copilului în clasa I. 

Ca un scop final important al învăţământului preşcolar,pregătirea copilului pentru startul şcolar este 
unanim acceptată şi promovată în toate sistemele de învăţământ dezvoltate şi se află într-un accelerat proces 
de modernizare. În ceea ce priveşte însă conţinutul propriu-zis al pregătirii respective şi modalităţile de 
realizare a acesteia,se constată mari deosebiri şi se poartă vii discuţii bazate pe argumente ce ţin nu numai 
de vârsta la care începe şcolarizarea,ci şi de locul pe care îl ocupă învăţământul preşcolar în structura de 
ansamblu a învăţământului,de funcţiile dominante ale grădiniţei,de legătura acesteia cu ciclul şcolar 
elementar. 

În condiţiile societăţii contemporane şi,mai ales în perspectivă,se manifestă tendinţa de creştere 
apreciabilă a rolului formativ al grădiniţei, funcţia pedagogică devenind net preponderentă în raport cu 
sarcinile de îngrijire,de asistenţă socială şi medicală,de supraveghere,suplinind în parte sarcinile părinţilor 
angajaţi în activitatea profesională. 

Grădiniţa are rolul de a sistematiza şi de a integra cunoştinţele,experienţele şi influenţele dobândite 
de copii în primii ani de viaţă ,de a lărgi contactele cu lumea exterioară,de a dezvolta capacitatea şi 
modalităţile de receptare şi comunicare a informaţiei,de a realiza o serie de obiective ale educaţiei 
fizice,estetice,etice şi afective,de a contribui la socializarea copiilor,la satisfacerea nevoii lor de relaţii 
sociale şi de activitate. 

În cadrul colaborării educator-învăţător aceştia trebuie să fixeze obiectivele care vizează pregătirea 
preşcolarului pentru şcoală, în vederea dezvoltării vorbirii, cultivării inteligenţei, a spiritului de observaţie, 
a independenţei în gândire şi acţiune, stimularea creativităţii, familiarizarea copiilor cu limbajul 
matematic,cu limbajul artei şi cu limbajul muncii,constituirea premiselor proceselor cognitive, afective şi 
voliţionale,dezvoltarea perceptiv-motorie şi accentuarea pregătirii pentru scris-citit,dezvoltarea 
deprinderilor de integrare în colectivitate,de adaptare la mediul social şi înconjurător. 

Educaţia preşcolară este considerată tot mai frecvent ca o treaptă distinctă şi necesară a procesului de 
învăţământ, dar şi parte integrantă a structurilor educative globale, ca primă fază a educaţiei permanente, 
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astfel învăţământul preşcolar îşi reevaluează obiectivele, conţinutul şi tehnologia didactică în perspectiva 
noii concepţii. 

În perspectiva pregătirii preşcolarului pentru şcoală trebuie avută în vedere eficientizarea procesului 
de învăţare prin pregătirea terenului psihologic pe care se grefează cunoştinţele şi modul cum este acesta 
pregătit. 

Investigaţiile ştiinţifice întreprinse pe copiii din grădiniţă şi din clasa I,susţinute şi de experienţa 
cadrelor didactice –educatoare şi învăţători – impun concluzia ca în momentul intrării în şcoală,copilul de 
6-7 ani trebuie să aibă o serie de însuşiri psihofiziologice structurate în ceea ce se numeşte,,capacitatea 
complexă de învăţare”, ,,maturitate şcolară”, ,,starea de pregătire pentru şcoală”,echilibru care nu se poate 
realiza fără o bună colaborare între grădiniţă şi şcoală.  

Pregătirea copiilor din grădiniţă în vederea integrării cu succes în clasa I necesită o muncă stăruitoare 
din partea educatoarelor, deoarece acestea trebuie să insiste mai mult asupra unor procedee care pregătesc 
copilul pentru şcoală. 

Ponderea activităţii din grădiniţă cade pe latura formativă, pe exersarea proceselor psihice de 
cunoaştere pentru a realiza procesul optim de integrare şcolară sau maturitatea şcolară.  

Deci grupa pregătitoare constituie o verigă de legătură firească între grădiniţă şi şcoala primară. Ea 
trebuie înţeleasă prin funcţia mixtă pe care o îndeplineşte, concomitent, ea îl tratează pe copil atât ca 
preşcolar, cât şi şcolar începător. 

Atâta timp cât fiecare ţară are stipulată prin lege o anumită vârstă de intrare a copilului în clasa I a 
şcolii primare, această vârstă consider că rămâne cea a învăţării formale a citit-scrisului. Grădiniţei îi 
rămâne în special rolul de pregătire a copilului pentru mânuirea cuvântului scris, oferirea tuturor copiilor a 
unui mediu de informaţie – educaţie, egalizarea şanselor tuturor copiilor şi prevenirea unui potenţial eşec 
şcolar. 

Referindu-mă strict la grupa pregătitoare curriculum –ul elaborat în grădiniţă trebuie să răspundă la 
necesităţile educaţionale actuale, astfel încât copii acestei grupe să nu trăiască nici o clipă sentimentul că le 
se cere să repete activităţile parcurse la grupa mare. 

Deşi nu s-a ajuns la o variantă definitivă este important că învăţământul preşcolar poate pregăti mai 
bine copilul în vederea integrării acestuia în normele didactice ale clasei I. 
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 IMPORTANȚA ACTIVITAȚILOR EDUCATIVE  

IN PARTENERIAT CU PARINȚII 
 

 PROF. INV. PRIMAR NISTOR LIANA – MONICA 
 ŞCOALA GIMNAZIALA ,,IOAN VLADUTIU” LUDUS, JUD. MURES 

 
,, Nu naşterea ca atare te face tată, nu purtarea în pântece te face mamă, ci buna creştere pe care o 

dai copiilor”. (Sfântul Ioan Gură de Aur)  
 
 Școala și familia sunt cei doi poli de rezistență ai educației, care contribuie prin mijloace specifice la 

formarea tinerilor:  
• părinții reprezintă un model pentru copii, de la naștere și până la vârsta maturității. Rolul părinților 

în educația copiilor este esențial, copiii fiind modelați de părinți încă de la vârste fragede. Nu degeaba se 
vorbește de cei ,,șapte ani de acasă”, aceștia fiind cei mai importanți ani în care copiii învață principiile 
după care se vor ghida în viață. Rolul părinților în formarea copiilor, dezvoltarea lor ca personalități și 
pregătirea lor pentru viață este unul decisiv de cele mai multe ori. În funcție de educația pe care o primește 
în familie, un copil va ști să se descurce de unul singur în viață sau nu. 

• școala este instituția sau, mai bine zis, locul unde elevii își însușesc noțiuni ce sunt necesare pe 
parcursul vieții, cum ar fi: cititul, scrisul, socotitul; mai mult decât atât este locul unde elevii își descoperă 
deprinderile, abilitățile, înclinațiile pentru un anumit domeniu. Este important modul în care își petrec 
timpul în acest loc, mod care trebuie să fie plăcut, util și interesant. Pentru toate acestea, este nevoie ca 
școala să aibă acei dascăli implicați și bine pregătiți, care să dea dovadă de dăruire, perseverență, 
consecvență, cinste, dragoste pentru elevi, contribuind prin tot ceea ce fac la buna promovare a imaginii 
școlii. 

Odată cu intrarea în școală, copilul trăiește în două lumi diferite: una a familiei, colorată încă de 
afectivitatea primei copilării, cealaltă, a școlii, încărcată de noi exigențe și de promisiunile viitorului, la fel 
de importante. Dacă aceste medii educaționale se completează și se susțin, ele asigură într-o mare măsură 
buna integrare a copilului în activitatea școlară și, pe plan mai general, în viața socială. 

 Implicarea părinților în activitățile școlii este o bună practică. Fără implicarea și ajutorul părinților, 
sistemul educativ nu își găsește singur căile prin care își poate îmbunătăți performanța și modul de lucru. 
Părinţii pot fi atraşi alături de şcoală prin forme variate de activităţi, determinându-i să adere la ideea de 
colaborare activă, acceptând rolul de factor răspunzător în devenirea propriului copil. Astfel, prin crearea 
parteneriatului școală-familie reușim să angajăm părinții și școala într-o relație pozitivă și autentică. În acest 
mod, părinții devin parteneri activi și nu doar spectatori la procesul educațional și la ce se întâmplă în 
școală. 

 Eu am mizat pe cele extracurriculare, deoarece îi determină pe părinți să adere la ideea de colaborare 
activă, acceptând rolul de factor răspunzător în devenirea propriului copil,apoi experimentează relaţii 
inedite cu copiii lor, fapt care îi poate determina să-şi schimbe radical, în mod pozitiv, atitudinea faţă de 
şcoală. 

Astfel, am organizat de-a lungul anilor numeroase activități educative cu părinții. Aș aminti 
următoarele: 

 ,,Cea mai bună mamă!” - activitatea a debutat cu: 
• o prezentare ppt: ,, Legenda mamei” după a cărui vizionare, mamele împreună cu copiii au 

alcătuit un cvintet plecând de la cuvântul MAMA  
• a urmat ,, Cântec pentru mama” 
Pentru a mai destinde atmosfera a urmat exerciţiul de cunoaştere – fiecare mamă şi fiecare copil 

primesc câte o fişă cu aceleaşi întrebări, pe care o completează individual, urmând să se confrunte apoi, 
răspunsurile 

• a venit rândul puzzle-ului, respectiv a acelei fotografii tăiată în diferite forme şi pe care mamele 
ajutate de copii au trebuit s-o întregească 
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• apoi, mămicile au trebuit să facă dovada cunoştinţelor de matematică rezolvând o fişă cu operaţii 
matematice 

Pentru relaxare am citit reţeta dragostei pentru mama, urmând ca alături de copiii lor să 
confecţioneze felicitarea de 8 Martie 

• mămicile fac şi dovada cunoştinţelor de limba română, dezlegând un rebus 
Activitatea se încheie cu cântecul ,,Floricică de pe şes”, pe melodia căruia copiii oferă mamelor 

,,Diploma pentru cea mai bună mamă” şi câte un buchet de ghiocei. Toată lumea cântă ,, La mulţi ani!”. 
 Consider că a fost o activitate plină de emoţie, veselie şi culoare! 
 ,,În așteptarea lui Moș Crăciun” – o activitate de suflet, în care Moș Crăciun ne-a trimis înainte 

un ren de-al său pentru a aduna scrisorile copiilor și un brad pentru a fi împodobit! Ce poate fi mai frumos 
ca părinții să lucreze alături de proprii copii în ,,Atelierele Moșului"? Au pictat globuri, au făcut felicitări, 
au colindat și împodobit bradul împreună... Într-un final a sosit și Moșul mult așteptat!!! Crăciunul este o 
sărbătoare a familiei, când învățăm să fim mai buni, să iertăm și să iubim mai mult!  

 ,,100 de zile de școală” – micii școlari au arătat părinților ceea ce au învățat în cele 100 de zile de 
școală, apoi împreună cu aceștia au format echipe în concursul de cultură generală, jocuri, prezentarea 
proiectului. Ceea ce am reușit și a avut un succes deosebit asupra copiilor a fost dramatizarea povestirii 
,,Iedul cu trei capre”, de Octav Pancu – Iași, în care personajele au fost părinții. Astfel, mesajul plin de 
învățăminte al aceastei povestiri a fost transmis de părinți într-un mod inedit și plăcut pentru copii.  

Mulțumesc copii și părinți deopotrivă! 
Parteneriatele dintre școală, familie pot ajuta profesorii în munca lor, pot perfecționa abilitățile 

educaționale ale părinților și abilitățile școlare ale elevilor, pot conecta familiile cu membrii școlii, pot crea 
un mediu mai sigur în școli. 

 
BIBLIOGRAFIE: 
• Moisin, A. - Părinți și copii, Editura didactică și pedagogică, București, 1995; 
• Cernea, M. - Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea procesului de învăţământ, 

Învăţământul primar“ nr. 1 /2000, Ed. Discipol, Bucureşti. 
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IMPORTANȚA ACTIVITAȚILOR EDUCATIVE 

 IN PARTENERIAT CU PARINȚII 
 

 PROFESOR MARIELA LOBONȚ 
 ȘCOALA GIMNAZIALA NR.1 RABAGANI 

 
 Sistemul educațional românesc traversează o perioadă de restructurări și înnoiri prin care școala 

trebuie să răspundă standardelor impuse de societatea contemporană, dar și nevoilor noilor generații de 
elevi. 

Vârsta școlarități este perioada în care elevul descoperă frumosul din natură și din artă. Școala poate 
contribui la dezvoltarea armonioasă și la educarea estetică a elevilor în cadrul lecțiilor, dar mai ales prin 
intermediul activităților extrașcolare desfășurate atât în școală, cât și în afara clasei și a școlii. Aceste 
activități, în mare parte distractive și plăcute, contribuie la îmbogățirea cunoștințelor elevilor, a spiritului 
de observație, stimulează gândirea creativitatea și imaginația acestora. 

 Jocurile, serbările școlare, teatrul, scenetele ș.a. constituie prilejuri de destindere, de bună dispoziție; 
dezvoltă la elevi sentimentul apartenenței la colectivitatea din care fac parte, deprinzându-i pe aceștia să-și 
stăpânească emoțiile provocate de prezența spectatorilor. Aceste activități contribuie la conturarea unor 
calități morale ca: perseverența, stăpânirea de sine, îndrăzneala, spiritul de independență etc. 

 Activitățile extracurriculare sunt activități complementare, atractive, care au o anumită strategie de 
desfășurare și un scop precis: 

• Aduc ”noul”, surpriza intelectuală și afectivă; 
• Îmbină utilul cu plăcutul; 
• Le oferă cadrelor didactice posibilitatea de a observa fapte, comportamente ale elevilor în afara 

clasei. 
Prin desfășurarea unei game variate de activități extracurriculare: vizite la muzee și la case memoriale, 

concursuri, dramatizări, scenete, teatru, vizionări de spectacole, drumeții, cercuri tematice, jocuri pe 
discipline de învățământ, învățătorul sau profesorul poate contribui la dezvoltarea personalității școlarului 
în ciclul primar sau gimnazial. 

În organizarea acestor activități se pot avea în vedere următoarele obiective: 
• Valorificarea potențialului fizic și psihic al fiecărui copil, în scopul formării unei personalități 

armonioase prin: 
• Integrarea în viața socială; 
• Formarea unui comportamet civilizat; 
• Lărgirea orizontului de cultură generală; 
• Stimularea interesului pentru știință, artă, cultură; 
• Educarea unor calități moral-cetățenești și estetice; 
• Organizarea rațională a timpului liber într-un mod cât mai plăcut și util. 
• Formarea unor competențe specifice unor domenii diverse de activitate și definirea talentelor și 

aptitudinilor; 
• Crearea unor abilități și capacități de adaptare la schimbările care apar de-a lungul existenței 

individuale și sociale; 
• Modelarea interioară a personalității pe o axă valorică individualizată; 
• Consolidarea și îmbogățirea cunoștințelor dobândite în cadrul activităților desfășurate în clasă. 
Activitățile extracurriculare cunosc o continuă restructurare și perfecționare determinată de 

îmbunătățirea conținutului și diversificarea formelor de exprimare artistică accesibile elevilor din ciclul 
primar și gimnazial. Implicarea părinților în activitățile din școală, dar mai ales în activitatea extrașcolară 
poate contribui la realizarea urătoarelor obiective: 

• încurajarea parteneriatului școală-familie, prin comunicarea deschisă între profesori și părinți; 
• conştientizarea părinţilor asupra rolului de neînlocuit pe care îl au în educarea copiilor; 
• menținerea unei legături mai strânse între cadre didactice și părinți, care vor putea fi mai mult în 

contact cu activitatea școlară a copiilor și vor putea urmări mai bine progresul elevilor. 
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În școlile din România părinții sunt destul de puțin implicați în viața școlii, comparativ cu școlile din 
alte țări, de aceea activitățile extrașcolare pot constitui un prilej excelent pentru stabilirea unei legături mai 
strânse între școală și familie, într-o atmosferă nonformală, mai plăcută și lipsită de constrângeri. 

Este important ca atât părinții, cât și cadrele didactice să conștientizeze faptul că implicarea părintelui 
este esenţială pentru rezultatele la învăţătură, comportamentul şi atitudinea elevilor. 

 
Bibliografie: 
• Cernea, M., (2000), Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea procesului de 

învăţământ, în “ Învăţământul primar“ nr. 1, Editura Discipol, Bucureşti; 
• Crăciunescu, N., (2000), Forme de activităţi extracurriculare desfăşurate cu elevii ciclului primar, 

în ,,Învăţământul primar“ nr. 2, 3, Editura Discipol, Bucureşti; 
• Gherghina, D., (coord.), 2003, Dincolo de hotarul orei de clasă, Editura Didactica Nova, Craiova. 
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MAGIA SARBATORILOR DE IARNA ȘI PARTENERIATUL GRADINIȚA – 

FAMILIA PREȘCOLARULUI 
 

PROF. INV. PREȘCOLAR LOGIGAN DANIELA 
ȘCOALA GIMNAZIALA MITOCU DRAGOMIRNEI 
LOC. MITOCU DRAGOMIRNEI, JUD. SUCEAVA 

 
 Sărbătorile de iarnă sunt marcate, în acest decembrie 2020, într-un mod aparte în fiecare școală și 

grădiniță din țară. Sarcina cadrelor didactice de a realiza activități didactice eficiente apasă acum și pe 
umerii părinților. Unii se pot conforma cerințelor educaționale, alții nu, iar efectele pozitive ale 
învățământului la distanță sunt, din nefericire, tot la distanță pentru mulți copii. Este un an atipic, cu 
probleme atipice de realizare a învățării, iar proiectarea activităților și pregătirea materialelor necesare sunt, 
poate, mai complexe și mai de durată față de cele din timpul învățământului față în față. Fără existența unui 
parteneriat puternic educatoare – familie, n-am putea vorbi despre accesul copiilor la informațiile, jocurile, 
filmulețele educative, imaginile și prezentările realizate de educatoare. 

 Perioada sărbătorilor de iarnă este una dintre cele mai frumoase din timpul anului școlar, însă, în 
acest an, oricât de mari ar fi eforturile părinților, copiilor și cadrelor didactice, magia sărbătorilor de iarnă 
se simte la un alt nivel. Valorificarea tuturor activităților planificate pentru această perioadă este într-un fel 
sau altul știrbită de lipsa contactului fizic al subiecților învățării. Reconsiderând toate aceste puncte slabe 
și amenințări în ceea ce privește învățarea on-line a preșcolarilor, am ajuns la concluzia că proiectarea și 
crearea de materiale didactice atractive și eficiente, precum și continuarea unui parteneriat puternic cu 
familiile preșcolarilor rămân cele mai importante aspecte în această perioadă.  

 Magia sărbătorilor de iarnă trebuie să existe pentru fiecare copil, iar prin diversitatea mijloacelor de 
realizare a activităților am încercat împreună cu colegele din unitate să atragem nu doar copiii, ci și părinții 
în acest labirint informațional și ludic, pentru a le înlesni învățarea. După parcurgerea temei legate de ziua 
națională a României, am proiectat temele ,,Moș Nicolae, ocrotitorul copiilor", ,,Bradul", ,,Brăduțul 
împodobit" și ,,Astăzi S-a născut Hristos".  

 În acest an școlar nu vom avea serbarea de iarnă. Copiii nu împodobesc bradul în grădiniță, nu colindă 
și sorcovesc împreună, nu interpretează roluri de poveste, nu dansează ,,Valsul fulgilor", ,,Dansul oamenilor 
de zăpadă" sau ,,Căiuții" și nu fac fotografii cu colegii pe genunchii Moșului Crăciun. Dar realizează aceste 
activități acasă, în sânul familiei, împărtășind cu noi, prin fotografii și filmulețe, emoțiile zilei Sfântului 
Nicolae, emoțiile împodobirii bradului și ale pregătirilor pentru Nașterea Pruncului Sfânt.  

 Am încercat ca prin intermediul activităților de dezvoltare personală propuse să stimulăm imaginația 
copiilor și capacitățile empatice ale acestora, să păstrăm vii identificarea, înțelegerea și reglarea emoțiilor 
și să îmbunătățim abilitățile socio-emoționale. Temele au fost variate și au urmărit o abordare integrată a 
ideilor pentru activitățile zilnice: ,, Ce cadou îmi doresc de la Moș Nicolae", ,,I-aș spune Moșului Nicolae 
că…", ,,Clopoțeii cu emoții", ,,Dacă ai fi un clopoțel ce emoții ai stârni celor din jur? ", ,,Mesaj pentru 
brăduțul meu", ,,Iubesc bradul pentru că…", ,,Ce l-aș întreba pe brad", ,,Protejăm pădurea pentru că…", 
,,Un brăduț și-a lui poveste", ,,Bradul meu este…", ,,Dacă aș fi o podoabă de Crăciun, aș fi… pentru că 
…", ,,Scrisoarea mea ar fi în plicul … pentru că…", ,,Dacă aș fi un cadou pentru un copil sărman, aș fi… 
pentru că…" etc.  

 În cadrul activităților liber alese și al activităților pe domenii experiențiale am proiectat activități 
pentru trei-patru centre de interes zilnic, audiții și vizionări, fișe de lucru, jocuri puzzle și labirint, jocuri 
interactive, precum și jocuri de mișcare și jocuri distractive pe care copiii să le poată realiza împreună cu 
frații și părinții. Sugestiile de activități au fost deosebit de variate ca și conținut și ca mijloc de realizare, iar 
educatoarele din unitatea noastră au încercat să se conformeze noilor cerințe, realizând și creând materiale 
și jocuri și utilizând aplicațiile Book Creator, Wordwall, Microsoft Power Point, Jigsawplanet, Youtube, 
Google, WhatsApp, Facebook, Meet, Zoom, Animaker, Powtoon, Edpuzzle etc. 

 Cu ajutorul părinților, copiii au avut acces la jocurile și prezentările create de noi, au rezolvat fișe de 
lucru și sarcini didactice diverse, au desenat, pictat, modelat și realizat colaje și lucrări artistico-plastice 
estetice, au memorat și povestit, au ascultat și au cântat, s-au jucat și au dansat, având mereu în vedere tema 

896



centrală a fiecărei săptămâni. Am încercat ca prin intermediul fiecărei activități propuse nu doar să 
contribuim la dezvoltarea la preșcolari a unor deprinderi și capacități, ci să menținem vii emoția și 
însemnătatea sărbătorilor de iarnă, să respectăm și să valorificăm tradițiile și obiceiurile românești, să 
aducem părinții mai aproape de nevoile de învățare ale copiilor și de ceea ce înseamnă educația timpurie. 
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CONTRIBUȚIA ACTIVITAȚILOR EDUCATIVE 

 IN PARTENERIAT CU PARINȚII 
 LA REUȘITA ȘCOLARA A ELEVILOR 

 
PROF. INV. PRIMAR LUCA ANGELA 

LICEUL TEORETIC ,,VASILE ALECSANDRI" SABAOANI, JUD. NEAMȚ 
 
Definită în termeni foarte generali, educația este procesul al cărui scop esențial este de a ușura o 

anumită modificare de comportament. Primii profesori ai copilului sunt părinții care încep educarea lui în 
mediul familial, perpetuând astfel atât comportamente pozitive cât și negative. Școala intervine în 
dezvoltarea primară a copilului cu un rol bine stabilit, context în care și educarea părinților după principii 
științifice de psihopedagogie devine o necesitate. 

Tratată, în pedagogia tradițională, sub denumirea de „colaborare dintre şcoală şi familie”, această 
temă și-a lărgit în prezent dimensiunile: a fost extins conceptul de colaborare către comunicare prin 
cooperare sau, mai nou, prin conceptul de parteneriat. Acest concept exprimă o abordare pozitivă și 
democratică a relațiilor educative, impicând activ și valorizând experiențele și statutul fiecărui actor, în 
egală măsură. Pentru a realiza un parteneriat eficient cu părinţii, cadrele didactice responsabile trebuie să 
urmărească să înveţe de la părinţi despre copiii acestora şi să ofere părinţilor informaţiile şi resursele 
necesare în vederea eficientizării procesului educaţional. Este esenţial ca legătura dintre părinte şi şcoală să 
aibă la bază încrederea reciprocă. 

Având în vedere interesul copilului, activitățile educative realizate în parteneriat cu părinții presupun 
o comunicare efectivă și eficientă, o unitate de cerințe și de acțiune. Cadrului didactic îi revine sarcina de 
a discuta cu părinții, de a stimula comunicarea permanentă cu aceştia, de a informa membrii familiei cu 
privire la nevoile psihice şi motrice ale copiilor, de a-i orienta către cunoaşterea activităţilor din şcoală şi 
de a obţine sprijinul acestora pentru desfăşurarea cât mai eficientă a acestor activităţi. Ca responsabili legali 
ai educaţiei copiilor, părinții au, la rândul lor, responsabilitatea de a influenţa natura acestei educaţii; 
modelele participative pot ajuta la coordonarea eforturilor educative şi la orientarea adaptării şcolii la 
schimbările din societate; influenţarea pe plan local asupra rezolvării problemelor şi luării deciziilor. Cu 
alte cuvinte participarea poate stimula iniţiativele si inovaţiile. 

Implicarea familiei în viața școlară a copiilor are în vedere mai multe dimensiuni: 
 - instrumentală (preocuparea părinților pentru viitorul economic al copiilor, pentru un loc de muncă 

al lor);  
- statutară (rolul școlii în alocarea statutelor sociale, reușita școlară aparând ca o condiție a reusitei 

sociale); 
- afectivă (într-o societate în care raporturile părinți-copii capată o tot mai mare încarcătură afectivă, 

școala începe să vizeze obiective pe dimensiunea afectivă, iar familia face din personalizarea activitații 
școlare un deziderat);  

- culturală (grupul familial se mobilizează pentru susținerea unor idealuri culturale, iar școala apare 
ca un câmp privilegiat sub acest aspect). 

Toate aceste mize familiale ale școlarității duc la implicarea părinților în activitatea școlară a copiilor 
și la multiplicarea interacțiunilor între membrii familiei și reprezentanții școlii, având ca rezultat 
îmbunătățirea relației părinte – copil și a relației dintre familie și școală. Sunt vizate aspecte ca: verificarea 
frecvenței, rezultatele școlare, temele și ajutorul acordat în rezolvarea acestora, suportul moral și material 
al activităților școlare ale copiilor, precum și contactele dintre părinți și reprezentanții instituției școlare. 
Asemenea contacte pot fi: întâlniri colective (în cadrul formal - al ședințelor cu părinții, al negocierilor 
dintre asociații de părinți și administrația școlară sau în cadrul informal - al unor excursii, serbări școlare); 
contacte interindividuale - programate sau nu, la inițiativa părinților sau a cadrelor didactice. 

Pentru ca părinții să se poată bucura de realizările copilului, să poată lucra împreună la diferite 
proiecte, cadrele didactice trebuie să inițieze activități care să le ofere astfel de oportunități. Organizate în 
incinta sau în exteriorul școlii, aceste activități pot fi: lecții - în cadrul cărora părinții pot observa atitudinea 
copilului față de profesor, față de colegi, iar elevul simte că părinții înțeleg efortul lui; vizita și excursia - 
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părintele îşi poate observa copilul într-un alt mediu, în afara şcolii, cunoaşte grupul din care face parte 
copilul, se simte bine alături de propriul copil, înţelege mai bine caracteristicile vârstei fiului/fiicei, 
relaţionează cu ceilalţi părinţi din grup; serbările școlare – mai eficiente dacă, pe parcursul acestora sunt 
introduse momente interactive părinţi-copii: jocuri, scenete, recitare, dansuri populare, cântece pe care 
părinţii fie le cunosc, fie le învaţă împreună cu copiii. Toate acestea contribuie la sudarea relaţiilor dintre 
copii şi părinţi, atmosfera să fie mai caldă, de sărbătoare a tuturor vârstelor. 

De asemenea, pot fi organizate expoziţii cu vânzare de obiecte. Aceste obiecte se pot realiza în cadrul 
activităţilor de educaţie plastică şi practică (lucrări din plastilină, desene, picturi, lucrări cu materiale din 
natură, colaje), la care își aduc și părinții contribuția. Din suma provenită din vânzarea acestor obiecte se 
pot cumpăra materiale şi echipamente necesare dotării clasei. 

Părinții pot fi implicaţi nu doar în organizarea acestor evenimente, dar pot veni şi cu sugestii, 
propuneri de teme şi activităţi. O astfel de activitate s-a desfășurat în luna decembrie a anului școlar trecut. 
Asociația părinților din școală a achiziționat un brad (din fonduri proprii), l-a plantat în curtea școlii și, în 
jurul lui, a făcut ateliere de lucru pentru copii. Pe un fond muzical adecvat sărbătorilor de iarnă, elevii și-
au ales atelierul de lucru – confecționarea unor măști, urechi de ren, podoabe pentru pomul de Crăciun – au 
dansat și au cântat, au băut ceai fierbinte, într-o atmosferă relaxată, de sărbătoare, alături de părinți și cadre 
didactice. 

Aceste evenimente reprezintă oportunităţi de a asigura o cât mai bună coerenţă între valorile şi 
practicile educaţionale promovate de şcoală şi familie. Fără stabilirea unui sistem unitar de cerinţe, 
colaborarea dintre cei doi factori educaţionali va rămâne fără rezultatele scontate.  

Un real parteneriat între școală și familie nu este cel înscris pe o coală de hârtie semnat de părinte şi 
director, este relaţia activă, de implicare şi de o parte şi de cealaltă, este bucuria şi tristeţea, este succesul şi 
eşecul, este zbaterea şi rezultatul din care beneficiarul este copilul. Lipsa colaborării, lipsa informațiilor 
necesare privind profesorii, colegii și prietenii copilului, neparticiparea la întâlnirile dintre profesori si 
părinți la școală, neimplicarea în sprijinirea activității de învățare acasă pot genera rezultate școlare slabe 
și situații de risc/criză pentru dezvoltarea psihosocială a copilului. 
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ACTIVITĂȚILE EDUCATIVE ÎN PARTENERIAT CU PĂRINȚII 

 
PROF. LUCA ELENA LILIANA 

GRADINIȚA CU P.P. NR. 19 
DROBETA TURNU SEVERIN 

 
 
Condiţia creşterii eficienţei activităţii educative o constituie asigurarea unei unităţi de acţiune a 

tuturor factorilor educativi: şcoală, familie, comunitate. Şcoala şi familia sunt două instituţii care au nevoie 
una de alta 

Parteneriatul între școală și familie este unul real și activ atunci când implicarea este şi de o parte şi 
de cealaltă, când bucuria şi tristeţea, succesul şi eşecul din care beneficiarul este COPILUL sunt trăite la 
aceeași intensitate de profesor și de elev, împreună cu părinții. 

COPILUL este o taină pe care întâi trebuie să ne dorim să o descifrăm şi apoi să lucrăm neîntrerupt 
pentru asta, părinţi şi profesori. Trebuie să-l înţelegem, ca apoi să se înţeleagă pe sine şi lumea în care 
trăieşte. 

Pentru ca un copil să aibă succes în şcoală şi mai apoi pe parcursul vieţii, specialiştii, printre care 
Daniel Goleman, spun că există şapte elemente cheie: 

• Încrederea – sentimentul de siguranţă, certitudinea că se poate bizui pe ajutorul celor din jur în 
demersul său spre cunoaştere şi devenire; 

• Curiozitatea – dorinţa de a cunoaşte ceva nou; 
• Intenţia – pornirea interioară, conştientă, însoţită de dorinţa de a înfăptui ceea ce îţi propui; 
• Controlul de sine – capacitatea de control asupra faptelor proprii; 
• Raportarea – dorinţa şi capacitatea de a se alătura unui grup, de a participa la activitatea acelui 

grup încercând să se facă înţeles şi să-i înţeleagă pe ceilalţi; 
• Comunicarea – capacitatea şi dorinţa de a transmite şi a face cunoscute celorlalţi, propriile idei şi 

sentimente; 
• Cooperarea – capacitatea de a lucra împreună cu cineva în scopul realizării unui obiectiv comun. 
Când un copil a dobândit pe timpul şcolarităţii aceste calităţi, depinde de părinţii şi educatorii lui care 

au o mare responsabilitate în formarea unitară a personalităţii lui. 
Instituția de învățământ trebuie să-şi deschidă porţile pentru ca familia să cunoască şi să participe la 

activităţile ce se desfăşoară în incinta şi în exteriorul şcolii. Cadrele didactice trebuie să iniţieze activităţi 
care să ofere familiei oportunităţi de a participa alături de copil, de a cunoaşte copilul în situaţii diverse, de 
a se bucura alături şi cu copilul de realizările lui, de a lucra împreună părinte-copil la diferite proiecte. 
Părinții trebuie să se implice și să susțină profesorii în toate demersurile inițiate cu scopul formării sau 
dezvoltării unor deprinderi sau abilități. Serbările școlare, activitățile de voluntariat din cadrul proiectelor 
educaționale, programului mondial Eco-Școala, parteneriatele inițiate cu diferite instituții, au o valoare 
educativă deosebită pentru copii. Putem observa în comportamentul celor mici valențele educative pe care 
reușim să le transmitem prin organizarea acestor acțiuni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliografie 
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ŞCOALA-FAMILIA, PARTENERI IN EDUCATIE  

 
PROFESOR, LUCACIU ADRIANA-LIVIA 

ŞCOALA GIMNAZIALA “LIVIU REBREANU” 
LOCALITATEA CLUJ-NAPOCA 

 
Şcoala nu poate face față singură cerințelor multiple ale unui program educațional complex, ci are 

nevoie de o strânsă legătură cu familia şi comunitatea. 
Cooperarea dintre profesor şi părinte, în beneficiul elevului, vine în completarea participării părinţilor 

la acţiunile şcolii. Toţi adulţii care fac parte din viaţa unui copil, fie el părinte, bunic sau profesor, trebuie 
să înţeleagă că acesta aşteaptă de la ei să-şi amintească şi să înţeleagă că au fost şi ei cândva de vârsta lui. 
Altfel spus, familia este mediul socio-cultural în care se naște, crește și se dezvoltă copilul, școala este o 
instituție, iar comunitatea reprezintă cadrul cultural, spiritual și geografic de dezvoltare. Pentru un bun 
rezultat, acești factori trebuie să acționeze simultan, corelat, prin împletirea funcțiilor lor, și nu independent, 
izolat. 

Pentru ca un copil să aibă succes în şcoală şi mai apoi pe parcursul vieţii, specialiştii spun că există 
şapte elemente cheie: 

1. Încrederea – sentimentul de siguranţă; 
2. Curiozitatea – dorinţa de a cunoaşte ceva nou; 
3. Intenţia – pornirea interioară, conştientă, însoţită de dorinţa de a înfăptui ceea ce îţi propui; 
4. Controlul de sine – capacitatea de control asupra faptelor proprii; 
5. Raportarea – dorinţa şi capacitatea de a se alătura unui grup, de a participa la activitatea acelui 

grup încercând să se facă înţeles şi să-i înţeleagă pe ceilalţi; 
6. Comunicarea – capacitatea şi dorinţa de a transmite şi a face cunoscute celorlalţi, propriile idei şi 

sentimente; 
7. Cooperarea – capacitatea de a lucra împreună cu cineva în scopul realizării unui obiectiv comun. 
Copilul dobândeşte pe timpul şcolarităţii aceste calităţi, doar dacă părinţii şi dascălii lui sunt cât mai 

responsabili în formarea unitară a personalităţii lui. 
Instituţia şcolară trebuie să-şi deschidă porţile pentru ca familia să cunoască şi să participe la 

activităţile ce se desfăşoară în incinta şi în exteriorul şcolii. Cadrele didactice trebuie să iniţieze activităţi 
care să ofere familiei oportunităţi de a participa alături de copil, de a cunoaşte copilul în situaţii diverse, de 
a se bucura alături şi cu copilul de realizările lui, de a lucra împreună părinte-copil la diferite proiecte. 
Câteva dintre activităţile care pot contribui la formarea părinţilor sunt: 

• Lecţia – profesorii pot desfăşura lecţii la care să participe părinţii copiilor.  
• Vizita – este o deplasare scurtă, de cel mult o zi, şi are ca scop atingerea unor finalităţi educaţionale 

concrete. Este foarte bine când organizăm astfel de activităţi la care să participe şi părinţii copiilor.  
• Excursia – este o oportunitate pentru părinţi de a cunoaşte propriul copil în alte situaţii decât cele 

de acasă, de a cunoaşte grupul din care face parte copilul, de a se simţi bine alături de propriul copil, de a 
înţelege mai bine caracteristicile vârstei copilului, de a relaţiona cu ceilalţi părinţi din grup şi de a găsi 
puncte comune, de a relaţiona cu profesorii care însoţesc copiii.  

• Serbările şcolare – reprezintă evenimente de o importanţă deosebită în activitatea elevilor şi în viaţa 
familiilor acestora, atât din punct de vedere afectiv, cât şi cognitiv, dând ocazia copiilor de a prezenta, într-
o manieră personală şi originală, tot ce au învăţat pe parcursul unui semestru sau an şcolar.  
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• Şedinţele cu părinţii – sunt întâlniri tematice organizate de către cadrul didactic. Aceste întâlniri 
sunt adevărate sesiuni de formare pentru părinţi. Ele oferă ocazii ca grupul de adulţi să se sudeze, să discute 
unii cu ceilalţi, să-şi împărtăşească din experienţă unii altora, dar mai ales să afle noutăţi legate de 
psihologia copilului, procesul de învăţare, instituţia şcolară unde învaţă copilul.  

• Lectoratul cu părinţii, vizita la domiciliul elevului, masa rotundă, discuţiile individuale oferă şi 
ele ocazii în care părinţii pot afla, pot găsi soluţii potrivite la diferite probleme apărute în relaţia cu copilul. 
Pot fi consiliaţi de către profesor, iar profesorul poate afla multe aspecte din viaţa copilului şi a familiei 
sale, care îl pot ajuta să înţeleagă mai bine fiecare situaţie în parte. 

Un real PARTENERIAT între ŞCOALĂ şi FAMILIE nu este cel înscris pe o coală de hârtie semnat 
de părinte şi director, ci relaţia activă, de implicare şi de o parte şi de cealaltă, din care beneficiar este 
COPILUL. 
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 IMPORTANŢA PARTENERIATULUI DINTRE GRĂDINIŢĂ ŞI FAMILIE 

 
 PROF. INV. PRESCOLAR, LUCAN DANIELA 

 
 A fi părinte, într-o perioadă marcată de profunde şi rapide transformări sociale, este o misiune din ce 

în ce mai dificilă . Familia are nevoie de sprijin şi susţinere pentru a rezolva problemele ridicate de creşterea 
generaţiilor de astăzi. Prin activitatea de parteneriat cu părinții ne asigurăm un sprijin în propria activitate. 
Învăţându-i pe părinţi să se implice în dezvoltarea copiilor lor, întărim interacţiunile şi relaţiile dintre părinţi 
şi copii. Prin cooperarea reală şi comunicarea cu părinţii, grădiniţa pune bazele unei unităţi de decizie şi de 
acţiune între cei doi factori. De asemenea, activităţile cu părinţii duc la rezolvarea situaţiilor- problemă, a 
conflictelor posibile şi a situaţiilor de risc în dezvoltarea copilului. 

De la venirea în grădiniță educatoarea întreprinde activităţi de cunoaştere a copiilor şi a familiilor 
acestora: începe cu studierea dosarelor personale, chestionarelor aplicate la început de an. Organizează 
colectivul de părinţi: alege comitetul de părinţi, repartizează atribuţiile acestora, selectează părinţii 
disponibili de a participa la viaţa clasei. Stabileşte un program de activităţi cu familia: proiectează întâlniri 
individuale şi colective, consultaţii, adunări ale părinţilor, activităţi extracurriculare. Pregăteşte şi conduce 
şedinţele cu părinţii, invită diferiţi specialişti, învaţă părinţii cum să creeze şi să completeze un portofoliul 
pe o temă dată. Menţine permanent relaţii cu toţi părinţii prin intermediul telefonului, întocmeşte orarul 
şedinţelor cu părinţii. Realizează activități de consiliere a părinţilor pe o tematică diversă .  

O condiție importantă în derularea eficientă a procesului instructiv-educativ din grădiniță va fi 
întotdeauna asigurarea unui raport direct proporțional între cei doi factori implicați în dezvoltarea la această 
vârstă: familia și grădinița. De asemenea, asigurarea unei comunicări de tip conexiune inversă va crea un 
durabil dialog între acești factori, cu rol de autoreglare a procesului instructiv-educativ, în vederea unei cât 
mai bune cunoașteri și dezvoltări a personalității copilului preșcolar. Această comunicare tip conexiune 
inversă se realizează în două moduri: conexiune inversă directă ( prin intermediul copilului) și conexiune 
inversă indirectă (prin intermediul adulților implicați în dezvoltarea preșcolarului). De-a lungul timpului, 
s-a observat că nu toate cadrele didactice dau importanța cuvenită comunicării cu părinții, sau se tinde spre 
o comunicare unilaterală ori o colaborare insuficientă cu părinții copiilor din grupă, colaborare atât de 
necesară realizării unei continuități a educației.  

Parteneriatul grădiniţă-familie se referă la construirea unor relaţii pozitive între familie şi grădiniţă, 
la o unificare a sistemului de valori care poate avea un efect benefic asupra copiilor atunci când aceştia văd 
educatoarea sfătuindu-se cu părinţii. Activitatea cu părinţii ca parteneri, pentru a asigura dezvoltarea 
copilului în programul educativ din grădiniţă, poate deveni un start bun pentru a crea părinţilor respect de 
sine, încredere în competenţele lor, făcându-i mai buni, mai implicați și mai interesați . Copiii caută modele 
în părinţii lor, iar aceştia, la rândul lor vor să crească mici genii. Pentru fiecare părinte copilul său este un 
bulgăre de aur. El îl vede frumos, bun, deştept, pentru că l-a urmărit cum a crescut, cunoaşte detalii 
referitoare la perioadele copilăriei mici şi ştie câte momente dificile a trecut împreună cu acesta. Pentru 
colaborarea perfectă dintre cele doua medii de educaţie este necesară iniţierea părinţilor în probleme 
specifice educaţiei şi instrucţiei. Și de ambele părți vor fi numai avantaje. 
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IMPORTANȚA ACTIVITAȚILOR EDUCATIVE REALIZATE IN 

PARTENERIAT CU PARINȚII 
 

AUTOR: LUCAȘI ADELINA 
GRADINIȚA CU P. N. NR. 2 POMARLA 

LOC. POMARLA / JUD. BOTOȘANI 
 
 ,,Un copil este ca o sămanta de floare…Cât de frumos va creşte, cât de frumos va rodi, depinde de 

grădinarul care o va îngriji, de ce pămînt şi de câtă lumină şi apă are, de cât e de ferită de frig, de furtună şi 
de soare prea tare. E atât de plăpândă… Cum ai putea s-o rupi ori să o calci în picioare, când e tot ce va mai 
rămâne în urma ta?”  

 Irina Petrea 
 La vârsta preșcolară, un factor important este grădinița care desfășoară un amplu proces instructive-

educativ, aplicând metode și procedee științifice. Pentru reușita actului educațional, munca depusă de 
cadrele didactice în grădiniță trebuie continuată, susținută și întărită de familie.  

 Parteneriatul educațional este o formă de cooperare, colaborare și comunicare în sprijinul copilului. 
Acesta presupune o unitate de cerințe, decizii, opțiuni și acțiuni educative între factorii implicați în acest 
process. 

 Fiecare copil este unic, acest fapt fiind determinat de particularitățile individuale, precum și de 
influențele socioculturale ale comunității în care trăiește și se dezvoltă copilul. În realizarea unui parteneriat 
eficient grădiniță – familie este indicat ca educatoarea să implice familia în anumite activități instructiv – 
educative. Părinții trebuie sprijiniți să-și cunoască copiii, să le identifice nevoile și să sprijine dezvoltarea 
și creșterea lor armonioasă. 

 După cum bine se ştie, familia reprezintă factorul primordial în educarea unui copil şi educaţia începe 
în familie, de aceea legătura dintre gărdiniţă şi mediul familial va trebui să se întrepătrundă.  

 Educaţia în familie are ca scop formarea unui om cu o dezvoltare multilateral şi armonioasă. Părinţii 
sunt datori să crească copilul, să se îngrijească de sănătatea, educaţia, învăţătură şi pregătirea profesională 
a acestuia. Această funcţie are ca finalitate integrarea eficientă a individului în societate, acest lucru 
realizându-se prin formare dupa un anumit ideal de personalitate.  

 A fi părinte în sec. XXI, într-o periodă marcată de profunde şi rapide transformări sociale, este o 
misiune din ce în ce mai dificilă. Familia are nevoie de sprijin şi sustinere pentru a rezolva problemele 
ridicate de creşterea generaţiilor de astăzi. Aceasta nu are întotdeauna cunoştinţe psihopedagogice necesare 
educării copiilor. Educatorii profesionişti suntem noi. De aceea avem datoria ca prin activităţile ce le 
desfăşurăm să pregătim familia pentru a-şi cunoaşte copilul, să o antrenăm în procesul educaţional.  

 Prin activităţile de parteneriat cu părinţii, ne asigurăm un sprijin în propria activitate, o educaţie 
solidă a copilului, iar prezenţa familiei în cadrul grădiniţei va fi liantul între copil şi mediul necunoscut 
iniţial.  

 Dragostea, familia, şcoala sunt esenţe indispensabile în viaţa fiecărui om. Ca primă veriga a 
sistemului educativ, familia are responsabilităţi clare şi diverse. Este foarte importantă în educaţia din 
copilarie deoarece individul ia primele impresii din mediul înconjurător, din familie. Tot din mediul familial 
copilul absoarbe ca un burete conduitele şi obiceiurile celor din jur. Individul va repeta şi va imita 
persoanele semnificative din viaţa sa, va avea aceleaşi păreri, idei, concepţii. Calitatea educaţiei primate în 
familie depinde îndeosebi de nivelul de educaţie al părinţilor şi al familiei ce vine în contact cu copilul, în 
special sub aspect moral şi comportamental.  

 Funcţia principal a familiei - educarea copiilor este deformată cu largi şi dramatice consecinţe, astăzi, 
motivele fiind dintre cele mai diferite: lipsa timpului, situaţia financiară grea, violenţa, lipsa de comunicare. 
Colacul de salvare este dragostea, care aduce cu sine comportare adecvata şi respect. Familia este unicul 
loc unde omul se simte dorit, asteptat, iubit, drag şi scump pentru fiecare membru al ei, unde persoana ar 
putea să se pronunţe sincer asupra tuturor problemelor, ar putea fi înţeleasă, susţinută, încurajată, unde s-ar 
putea relaxa nu numai fizic ci şi spiritual.  
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 De la venirea în grădiniţa educatoarea întreprinde activităti de cunoaştere a copiilor şi familiilor 
acestora. Studiază dosarele personale, chestionarele aplicate la început de an, organizează colectivul de 
părinţi alegând comitetul de părinţi şi repartizează fiecăruia atribuţiile. Stabileşte un program de activităţi 
cu familia, proiecteză întâlniri individuale şi colective, consultaţii, activităţi extracurriculare.  

 Ţine legătura permanent cu părinţii prin orice mijloace, fie telefonic sau prin e-mail, prin 
corespondenţa sau prin avizierele şi panourile de la clasa, accesul la portofoliul copilului s-a dovedit a fi 
eficient şi multumitor pentru ambele părţi.  

 Participarea părinţilor la activităţile demonstrative a permis părinţilor să fie proprii evaluator ai 
copilului şi posibilitatea de a-l aprecia ţinând seama de cerinţele educatoarei cât şi a colectivului din care 
face parte.  

 Serbările reprezintă o altă modalitate de colaborare cu familia.  
 Dacă familia va fi implicate de la început în programul educative, ea va percepe corect importanţa 

colaborarii cu grădiniţa şi beneficiile acestei colaborări, iar implicarea sa în activitatea grădiniţei va fi 
constientă, interesantă şi reciproc avantajoasă.  

 Beneficiar în parteneriatul grădiniţă-familie este copilul care treptat prin modul de comportare va 
scoate în evidentă rezultatele acestui parteneriat şi îşi va descoperi părinţii ca parte importantă a educaţiei 
sale.  

 Familia educă prioritar copilul, grădiniţa continuă pe coordinate noi tot ce s-a făcut şi s-a realizat în 
familie.  

 Lor li se adaugă natura, societatea, viaţa sub toate aspectele, considerate pe buna dreptate, cel mai 
mare dascăl!  

 
CONCLUZII  
* Mulţi părinţi pretind că îşi cunosc bine copiii, dar nu ştiu să acţioneze;  
* Unii părinţi folosesc pedeapsa corporală în aplanarea conflictelor;  
* Alti părinţi pun accent pe asigurarea condiţiilor materiale, copiii fiind frustraţi pe plan afectiv;  
* Unii părinţi se bazează şi pretind doar intervenţia educativă a grădiniţei, necunoscând strategii 

adecvate de acţiune pozitivă în relaţia cu copiii lor. 
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IMPORTANȚA ACTIVITAȚILOR EDUCATIVE REALIZATE IN 

PARTENERIAT CU PARINȚII 
 

PROF. HORHOGEA LUCICA 
COLEGIUL NAȚIONAL DE INFORMATICA, PIATRA-NEAMȚ 

 
Societatea este un parteneriat între toate ştiinţele, între toate artele, un parteneriat al oricărei virtuţi 

şi pentru orice fel de perfecţiune. Şi pentru că scopurile unui astfel de parteneriat nu pot fi obţinute în 
câteva generaţii, el devine un parteneriat nu numai între cei în viaţă, ci şi între cei care au murit şi cei care 
se vor naşte. (Edmond Burke) 

 
Educația are în centrul tuturor preocupărilor omul, urmărește dezvoltarea unor calități umane și 

explorarea orizonturilor, este orientată predominant spre pregătirea pentru viață. Finalitatea în educație 
îmbină viziunea pe termen scurt cu cea pe termen lung. Activitatea educațională este dinamică și flexibilă 
în același timp, iar educația stimulează idealul ființei umane exprimat prin „a fi și a deveni”. 

Școala este instituția de învățământ în care se întâlnesc într-un mod aromios mai mulți factori fără de 
care nu ar exista. Nu este doar un loc, o formă, ci un mediu, un fond constituit în principal de esența umană. 
Elevii și profesorii reprezintă cheia învățării. Colaborarea este multilaterală, bazată pe încredere, deschidere 
și implicare reciprocă. În acest mediu, deosebit de importantă este și implicarea părinților. Părinţii sunt 
parteneri in educaţie pentru că deţin cele mai multe informaţii despre copilul lor, despre contextul de 
dezvoltare a acestuia. Părinţii trebuie să se implice în activitatea copilului atât acasă, cât și în afara casei şi 
să-i încurajeze şi pe ceilalţi părinţi să se alăture. Angajarea şi responsabilizarea familiei în educaţia copilului 
sunt fundamentale pentru reuşita participării la școală. Psihopedagogia modernă, centrată pe copil, se 
bazează pe convingerea că familia este primul educator şi cu cel mai mare potenţial de modelare.  

Implicarea părinților în activitățile educative poate fi activă sau pasivă.  
Implicarea pasivă presupune semnarea documentelor/înştiinţărilor primite de la școală, precum 

contractul de parteneriat educațional încheiat la începutul anului școlar, sau faptul că părinţii se asigură că 
copiii au toate rechizitele necesare, atunci când pleacă de acasă sau se asigură că sunt prezenți la activitățile 
organizate de școală. 

Implicarea activă presupune sprijinirea concretă a activităţilor de la școală şi ajutor în sala de clasă. 
Bineînțeles că aceasta are un impact considerabil mai mare. Părinţii pot veni la școală să-i ajute pe copii la 
diverse activităţi care implică abilităţi de viaţă sau sociale, cum ar fi schimbatul pentru ora de educaţie 
fizică şi plimbări, excursii, legarea şireturilor şi încheierea nasturilor. Părinţii îi pot asculta pe copii când 
recită poezii, interpretează un cântec, o piesă de teatru sau se joacă, pot să se joace împreună jocuri de 
recunoaştere a literelor sau într-un joc dinamic, pot pregăti ora de desen, de educație tehnologică ori de 
limba și literatura română. Părinţii pot veni la școală să vorbească despre serviciul și preocupările lor – 
medic, polițist, coafeză/frizer, brutar, agricultor, învăţător, asistent social vânzător etc. Cu ocazia 
sărbătorilor legale (Crăciun, Paşte, 1 Decembrie, 24 Ianuarie) sau a diferitelor evenimente din comunitate 
(de ex. Hramul), părinții pot contribui la realizarea unor obiecte de artă (de exemplu, obiecte de artizanat 
tradiţionale) etc. 

În afara școlii, părinţii au multe pasiuni şi hobby-uri pe care le pot împărtăşi cu copiii în cadrul 
cluburilor organizate de școală, cum ar fi clubul de fotbal, de muzică, de pescuit, de grădinărit, de artă 
populară (unde se pot utiliza materialele refolosibile), de desen şi pictură etc. De asemenea, pot fi implicați 
în proiecte educative naționale și internaționale, precum Viața la pozitiv, proiect care presupune 
îndeplinirea unor misiuni pozitive, cu exemple de bune practice: redactarea unor scrisori adresate românilor 
și apoi expediate în localitate, sprijinirea unor activități de lectură în spații publice, vizite în diverse fabrici 
ori alte instituții. Toate acestea se pot realiza în parteneriat cu părinții, cu sprijinul și implicarea lor,  

Procesul educativ are întotdeauna de câștigat dacă profesorii și părinții colaborează în vederea 
educării copiilor. Școala devine astfel un mediu benefic, stimulativ, optimist, creativ, în care toată lumea 
este pusă în valoare și în care toată lumea evoluează.  

 

906

http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Edmond+Burke


 
"CREȘTEREA COMPETENȚELOR PROFESIONALE 

 IN INVAȚAREA DIGITALA. 
ÎNVAȚAREA COLABORATIVA DIN PERSPECTIVA PROFESORILOR" 

 
GRADINIȘA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 2, AIUD 
PROF. INV. PREȘC. DUMA IRINA / MACA MARINELA 

 
În munca cu preşcolarii, am îmbinat în mod cât mai riguros cerinţele planificării cu nevoile şi cu 

posibilităţile preșcolarilor din grupa pe care o coordonez la GPP NR.2 AIUD, în măsură în care activitățile 
s-au desfășurat de acasă, în sistem online.  

Preșcolarii au beneficiat de mai mult timp petrecut cu părintii, au acumulat noi informații în domeniu 
IT, învățând să utilizeze un instrument digital (telefonul,tablete, calculatoare ) în scop educativ, au avut 
posibilitatea să învete lucruri noi, experimentând alături de părinți și îndrumați de cadrul didactic. 

Părinții au beneficiat de faptul că au putut observa nivelul educativ al propriului copil, au putut 
observa felul în care micuțul lor se raportează la actul instructiv-educativ, nivelul de implicare al acestuia 
în actul instructiv-educativ, au beneficiat de feed-back în timp real atat de la copil, cât și de la cadrul 
didactic, au învățat că tehnologia poate oferi o nouă forma de educație dirijată pentru preșcolar.  

Din perspectiva cadrului didactic, noua structură de desfășurare a activităților a oferit următoarele 
oportunități: am învățat utilizarea unor noi platforme de învățare online (modul de lucru pe warshapp- pe 
care au lucrat cu preșcolarii, dar și pe Zoom, în cadrul consiliilor profesorale sau a cercului pedagogic), am 
învățat să creez jocuri didactice educative și filmulețe cu povești pentru preșcolari. 

Activitate online pe platforma Google Classroom  
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: "Când, cum și de ce se întămplă?" 
TEMA SĂPTĂMÂNII: ,, În lumea experimentelor” ( tema independentă) 
GRUPA: Mijlocie,,B” 
Activităţi pe domenii experienţiale : 
FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată (ADE :DȘ+DEC)- on-line 
 „Romania, tara mea”  
 
 Cunoașterea mediului- experiment -Cum se umflă un balon fără să suflăm? 
 Educaţie muzicală,,Desteapta-te, române!”( 2 strofe) 
Joc muzical ,, Portul românesc”  
https://www.youtube.com/watch?v=vBbDFAD91Yo&list=RDH647ZrNNojo&index=1 
 
Material didactice:. baloane (roșu ,galben,albastru),bicarbonat de sodiu,oțet ,sticlă de plastic 

Strategia didactică: demostrație/experiment, învăţarea prin descoperire 
Procedura experimentului: 
Pași:  
1. Am umplut o sticla pe jumătate cu oțet.  
2. Am folosit o cană mică și am măsurat 10 ml de bicarbonat de sodiu,l-am turnat în interiorul 

balonului 
3. Am întins gura balonului peste partea de sus a sticlei (fără să vărs conținutul).  
4. Apoi am turnat conținutul balonului în sticlă.  
Ce se întâmplă?  
Se explică experimentul: la adăugarea de bicarbonat de sodiu (bază) în oțet (acid acetic) are loc o 

reacție chimică care eliberează o cantitate mare de dioxid de carbon (CO2), suficient pentru a umfla balonul. 
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La sfârşitul activităţii copiii vor asculta Imnul țării apoi executa jocul fiind atenţi la mişcări şi la 

intonarea corectă a liniei melodice, având o ţinută veselă, de sărbătoare. 
 
BIBLIOGRAFIE: 
-Ilie, M.D. – „Elemente de pedagogie generală“ (Ed. Mirton – Timişoara, 2005) 
- “Metodica activităților instructive - educative în învățământul preprimar”, Editura Didactica Nova, 

Craiova, 2007. 
- Curriculum pentru învățământul preșcolar, M.E.C.T., București 
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IMPORTANŢA PARTENERIATULUI EDUCAŢIONAL ÎN RELAŢIA 

ŞCOALĂ-FAMILIE 
 

 PROF. INV. PRIMAR: MACARIE ADRIANA  
 ŞCOALA GIMNAZIALA ,,ION POP RETEGANUL” SANCEL 

 
 Eficienţa şcolii, în general, şi a fiecărui cadru didactic şi părinte, în special, depind de preocuparea 

de a realiza activităţi educative diverse şi variate prin cooperare. 
Formarea, modelarea şi educaţia omului cere timp şi dăruire. Timpul istoric pe care îl trăim cere 

oameni în a căror formaţie caracterul şi inteligenţa se completează pentru propria evoluţie a individului. 
Componentele mediului influenţează dezvoltarea personalităţii umane. Dacă ne referim la mediul 

geografic natural, putem spune că acesta influenţează dezvoltarea şi sănătatea omului prin climă, relief, 
radiaţii, poluare etc. În ceea ce priveşte mediul socio-cultural, acesta este cel care conduce la umanizarea 
şi socializarea individului, prin asigurarea condiţiilor materiale, de civilizaţie şi cultură. Influenţele sale se 
manifestă prin relaţiile inter-umane, ideologii, grupuri sociale, concepţii, stil de viaţă etc. 

Parteneriatul educaţional este o activitate extracurriculară care are ca scop asigurarea egalităţii 
şanselor în educaţie, revigorarea spiritului civic şi a mentalităţilor comunitare, promovarea dialogului, a 
transparenţei şi a toleranţei, încurajarea iniţiativei, dezvoltarea cooperării, armonizarea condiţiilor de lucru 
cu exigenţele sociale. Acesta presupune participare la o acţiune educativă comună, interacţiuni constructive, 
comunicare eficientă între participanţi, interrelaţionare, precum şi unitate de cerinţe, de opţiuni, decizii şi 
acţiuni educative, subordonate actului educativ propriu-zis. 

În cadrul parteneriatelor, profesorilor şi conducerii şcolii le revine sarcina de a crea şcoli cât mai 
asemănătoare familiilor. În astfel de şcoli elevul se simte valorizat şi integrat. 

 Parteneriatul educaţional este o formă de cooperare şi comunicare, venind în sprijinul copilului la 
nivelul procesului educaţional. 

 Familia este unul din factorii care se preocupă de educaţia copilului, alături de alte persoane, instituţii 
şi organizaţii sociale, dar influenţele educative exercitate de acestea sunt mai puţin organizate decât cele 
care provin din familie, şcoală şi organizaţiile de tineret. Din perspectiva sociologică, familia este instituţia 
fundamentală în toate societăţile. 

 Rolul familiei este foarte important în dezvoltarea copilului din punct de vedere fizic, intelectual, 
moral şi estetic. Relaţia şcoală-familie este una în care fiecare factor interrelaţionează cu celălalt. 
Colaborarea dintre şcoală şi familie presupune nu numai o informare reciprocă cu privire la tot ceea ce ţine 
de orientarea copilului ci şi înarmarea părinţilor cu toate problemele pe care le comportă această acţiune. 
Familia reprezintă elementul cheie în socializarea copilului cu ceilalţi copii din clasă, fiind consultată cu 
privire la activităţile educative extracurriculare şi cu privire la activităţile opţionale pe care doresc să le 
desfăşoare copiii. 

 Scopul creării parteneriatului şcoală-famile este dorinţa comună de a ajuta elevii să obţină rezultate 
foarte bune în acumularea cunoştinţelor la şcoală, ca să poată reuşi să păşească pe treptele superioare ale 
învăţării. 

 Atunci când părinţii, elevii şi ceilalţi membri ai comunităţii devin şi se consideră parteneri în 
educaţie, în jurul elevilor se formează o comuniune de suport. 

 În relaţia şcoală-familie, problema profesionalismului cadrului didactic reprezintă un element 
esenţial. 

 Experienţa profesională, ca şi bibliografia de specialitate pe care am parcurs-o, m-au determinat să 
consider că o colaborare eficientă a şcolii cu familia are la bază unificarea ansamblului de măsuri şi acţiuni 
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prin care copiii sunt sprijiniţi în parcurgerea perioadei de şcolaritate mică. Familia este partenerul tradiţional 
al şcolii. Ea influenţează atitudinea copilului faţă de învăţătură; de aceea, şcolarizarea nu se poate realiza 
pozitiv fară participarea activă a părinţilor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliografie: 
1. Şchiopu, Ursula, Verza, Emil, Psihologia vârstelor, EDP, Bucureşti, 1981; 
2. Ramona, Ştefana, Petrovan, Parteneriatele educaţionale de la teorie la practică,Ed. Aeternitas, 

Alba Iulia, 2011; 
3. Enăchescu, E., Repere psihologice în cunoaşterea şi descoperirea elevului, Ed. Aramis, Bucureşti, 

2008; 
4. Aebli, Hans, Didactica psihologică, EDP, Bucureşti,1973. 
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,,SĂRBĂTORILE DE IARNĂ- UN PRILEJ DE BUCURIE ATÂT PENTRU 

PĂRINȚI CÂT ȘI PENTRU COPII” 
 

EDUCATOARE: MACOVEI SIMONA- MIHAELA 
GRADINIȚA CU P.P. ARLECHINO 

LOCALITATEA DEJ, JUDEȚUL CLUJ 
 
 Crăciunul reprezintă o perioadă magică pentru noi toți, cei mici și cei mari, are în jurul lui o aură 

magică: de la misterul Moşului, până la cadouri şi apariţia primilor fulgi de nea. La grădiniţă, pregătirile 
pentru serbarea de Crăciun sunt în toi: educatoarele planifică activități distractive pentru copii, menite să le 
explice semnificația aparte a Crăciunului, dar și câteva dintre tradițiile legate de această sărbătoare.  

Activităţile desfăşurate în perioada sărbătorilor de iarnă se focusează pe activități muzicale, lucru 
manual, desen, colaje și multe altele, toate vizând dezvoltarea creativității și a imaginației copiilor. 
Cântecele sunt însoțite de coregrafii, cu momente de solo ale copiilor care fac suplimentar dansuri. Sunt și 
momente muzicale în care copiii cântă acompaniați de CD Player, pentru ca vocile lor să fie acoperite și să 
sune cât mai aproape de perfecțiune. Astfel, pe lângă deja bine-cunoscuta scrisorică cu dorințe trimisă către 
Moș Crăciun, copiii învață să confecționeze diverse articole festive. Ei învață roluri, recită poezii despre 
iarnă, realizează un spectacol sau o scenetă de final de an.  

Copiii, părinţii şi educatoarele formează o minunată echipă de meșteri şi realizează globulețe şi 
ornamente pentru bradul de Crăciun din grupă. Educatoarea organizează ateliere, iar părinții și copiii, 
îndrumați de către educatoare, meşteresc felicitări de Crăciun, șiraguri de mărgele, ghirlande și tot felul de 
alte obiecte drăguțe. 

În această perioadă părinţii comunică permanent cu educatoarea şi se sfătuiesc asupra costumelor pe 
care le vor purta copiii la serbare: costum de fulg de nea, zână, spiriduș, Moș, brăduț și altele în ton cu 
sărbătoarea, iar în ziua serbării părinţii, copiii şi educatoarea împodobesc bradul din grupă ascultând şi 
cântând colinde. 

Serbarea de Crăciun la grădiniță este un moment special atât pentru copil cât și pentru părinte, mai 
ales dacă este vorba despre prima serbare la care cel mic participă. Este așteptată cu mult entuziasm și 
implică mult efort din partea tuturor: copil, părinte și educatoare. Fiecare dintre noi știe câte ceva despre 
serbările de Crăciun, dacă nu din ipostaza de părinte, din ipostaza de copil cu siguranță. Copiii se bucură 
din tot sufletul de serbarea de Crăciun din grădiniţă: se bucură de rolul pe care îl au, de poezia pe care o 
recită, de costumele purtate, de vorbitul la microfon în faţa publicului şi mai ales de faptul ca se vor întâlni 
cu Moş Crăciun. Părinţii sunt şi ei foarte încântaţi că îi vor vedea pe scenă pe copiii lor, că îi vor ascula 
cum cântă colinde şi cum recită poeziile. 

În ziua serbării dedicate sărbătorilor de iarnă, familia este întâmpinată cu prăjiturele pregătite de copii 
din nucă măcinată, biscuiți numai buni de sfărâmat, miere de albine și lapte.  

Sărbătorile de iarnă trebuie să aibă în vedere copilul. Să îl învețe ceva nou, să îl distreze, să îi arate 
că este în siguranță, să îi arate că părinții și educatorii sunt în aceeași echipă. Serbările dedicate sărbătorilor 
de iarnă sunt un prilej de a fi împreună, de a ne bucura şi savura fiecare moment în care copilul a depus 
suflet şi un efort imens de a-şi masca emoţiile (nici nu ne putem imagina cum sunt inimile copiilor când îşi 
aşteaptă rândul să-şi spună poezia!),de a reflecta alături de cei dragi la realizările de peste an. 

 
 
 
 
 
Bibliografie: 
1. M. C. Călineci, şi S. L. Ţibu- ,,Ghid de idei practice pentru activităţi cu părinii”, Editura 

Vanemonde, Bucureşti, Unicef România, 2013; 
2. www.curteaveche.ro 
3. www.totuldespremame.ro 
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 ACTIVITATE ONLINE -GRUPA MICA 
 ,,IN ASTEPTAREA LUI MOȘ CRĂCIUN” 

 
PROF. MAIER ADELA-PATRICIA 

 

 ,,Dascălul este mintea care dezvoltă minți, este educatorul care se educă permanent, este speranța 
societății noastre.Dascălul este cel care spune: SHOU MUST GO ON(LINE)!” Razvan Curcubătă 

 
 Chiar daca acest an școlar este ,,UN AN ȘCOLAR ALTFEL…”,ne dorim ca educația din unitățile 

de învățământ preșcolar să devină un factor crucial în construirea legaturilor sociale.Pornind de la 
prevederile legale specifice,de la recomandarile menționate de documentele promovate de Ministerul 
Educației și Cercetării, noi, educatorii am încercat sa realizăm activități interesante, pline de interacțiune și 
bine structurate metodic. 

 Învățarea la distanță desfășurată în această perioadă a venit cu noi provocări, fie că ești cadru didacic, 
copil sau părinte. 

 Eu personal am reușit să mă adaptez în scurt timp la cerițele actuale. 
Activitățile zilnice au fost transformate și adaptate pe placul preșcolarilor. 
 
,,În așteptarea lui MOȘ CRĂCIUN” 
-Joc senzorial ,,CLOPOȚELUL MAGIC!”. Se observă, clopoteii pregatiti de mine, ascultam sunetul 

acestora, explicam senzatia pe care o avem la auzul clinchetului acestora. 

 Clopoteii, dar si clopotele bisericilor, reprezinta simboluri traditionale ale Craciunului de multa 
vreme. Traditia folosirii marilor clopote pentru chemarea credinciosilor la slujbele din biserici a fost initiata 
de episcopul Paulinus de Nola (anul 431 d.Hr.) in Campania. Pentru multi crestini, sunetul clopotelor din 
dimineata de duminica readuce in minte porunca de a se respecta sabatul zilei a saptea, simbol al vesnicei 
odihne (Exodul 20:8-11); Iosua 1:8; Pslami 48:9). Cadenta si tonalitatea lor inspira bucurie dar si tristete, 
sugerand crestinilor sa se veseleasca alaturi de cel fericit, si sa jeleasca impreuna cu cel intristat. Clopotele 
sunt un simbol al creativitatii si armoniei, al Cuvantului dintai si al muzicii sferelor (Geneza 1; Ioan 1:1-4). 
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Inaltate in turnuri, in clopotnite, suspendate intre pamant si cer, clopotele si clopotarii reprezinta 
comunicarea si distanta dintre ceruri si pamant, dintre oameni si Dumnezeu. 

-Muzica și mișcare pe melodia cantecului ,,JINGLE BELLS” 
 
Este Crăciunul 
It's Christmas 
Clopote Jingle, clopote Jingle  
Jingle bells, jingle bells  
 
Jingle până la capăt  
Jingle all the way  
 
Oh, ce distracție e să călărești  
Oh, what fun it is to ride  
 
Intr-o sanie cu un cal 
In a one horse open sleigh 
Hei, clopote, clopote  
Hey, jingle bells, jingle bells  
 
Jingle până la capăt  
Jingle all the way  
 
Oh, ce distracție e să călărești  
Oh, what fun it is to ride  
 
Intr-o sanie cu un cal 
In a one horse open sleigh 
Clopote Jingle, clopote Jingle  
Jingle bells, jingle bells  
 
Jingle până la capăt  
Jingle all the way  
 
Oh, ce distracție e să călărești  
Oh, what fun it is to ride  
 
Intr-o sanie cu un cal 
In a one horse open sleigh 
Hei, clopote, clopote  
Hey, jingle bells, jingle bells  
 
Jingle până la capăt  
Jingle all the way  
 
Oh, ce distracție e să călărești  
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Oh, what fun it is to ride  
 
Intr-o sanie cu un cal 
In a one horse open sleigh 
Este Crăciunul 
It's Christmas 
Hei, clopote, clopote  
Hey, jingle bells, jingle bells  
 
Jingle până la capăt  
Jingle all the way  
 
Oh, ce distracție e să călărești  
Oh, what fun it is to ride  
 
Intr-o sanie cu un cal 
In a one horse open sleigh 
Hei, clopote, clopote  
Hey, jingle bells, jingle bells  
 
Jingle până la capăt  
Jingle all the way  
 
Oh, ce distracție e să călărești  
Oh, what fun it is to ride  
 
Intr-o sanie cu un cal 
In a one horse open sleigh 
Este Crăciunul 
It's Christmas 
 
CONFECTIONAM CLOPOTEI 
Materiale necesare: carton sau hartie imprimata de diferite culori (cu cat modelul cartonului sau a 

hartiei imprimate are modele interesante, cu atat clopoteii vor fii mai spectaculosi,folosirea paharelor de 
carton este o metoda mai simpla,avand in vedere varsta copiilor, foarfece, adeziv, un perforator cu gauri 
(din cel pentru indosariere), fasie de hartie colorata (rosie), panglica din rafie (verde), flori obtinute prin 
perforare cu perforatorul deco floare. 

Cum procedam: desenam pe cartonul imprimat doi clopotei identici. Decupam dupa contur si ii 
asezam prin suprapunere astfel incat modelul imprimat al acestora sa ramana spre exterior.  

Intre cei doi clopotei decupati asezam o fasie de hartie colorata, lasand sa atarne aproximativ 5 cm 
din fasie in partea de jos a clopotelului ce se formeaza prin alaturarea celor doua parti decupate (clopoteii 
intiali).Vom lipi clopoteii desenati si decupati „spate in spate” cu ajutorul adezivului. Dupa uscarea 
completa gaurim cu ajutorul perforatorului in partea de sus. Petrecem, prin partea perforata, panglica de 
rafie verde si legam o funda decorativa.  

Confectionam atatia clopotei cati ne sunt necesari utilizand carton /hartie cat mai divers imprimata si 
in diferite culori. Clopoteii astfel confectionati pot impodobi sala de clasa, ferestrele unei gradinite, un brad 
de Craciun, pot deveni etichete pentru o cadou sau, daca sunt legati de o panglica/snur, pot alcatui o 
ghirlanda aniversara.  
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JOCUL DIDACTIC IN LUMEA POVEȘTILOR 

 
PROFESOR MALCIU MARILENA 

Ş.G. PROF. LUCIAN PAVEL OLTENITA 
 
 În orele de limba română pentru captarea atenţiei, înaintea citirii textului, sau pentru reactualizare, 

în a doua oră de studiu, se poate organiza jocul „LABIRINT LITERAR”. Cunoscând despre ce autor şi 
despre ce poveste este vorba, copiilor nu le va fi greu să recunoască în tabloul cu litere cuvintele solicitate. 
Cu timpul, obişnuindu-se cu acest joc, ei vor putea încerca să rezolve şi alte labirinturi literare fără să mai 
cunoască dinainte răspunsul. Acest joc dezvoltă capacitatea de a alcătui strategii de rezolvare a situaţiilor 
problematice.  

LABIRINT LITERAR 
SCOP: Reconstituirea numelui autorului şi a titlului unei lecturi pe baza unor litere date, urmând 

traseul unui labirint. 
SARCINA JOCULUI: Pornind de la una din literele primului rând vertical al acestui labirint literar 

şi străbătând un drum necunoscut dar în şir, descoperiţi numele unui mare scriitor român supranumit şi 
„povestitorul românilor” şi titlul uneia dintre cunoscutele sale creaţii dedicate copiilor.  

DESFĂŞURARE ŞI REGULI: Fiecare copil primeşte câte o fişă cu literele labirintului. În momentul 
în care se aude comanda „Start!” elevii încep să caute traseul pe care trebuie să meargă şi pe care îl vor 
marca cu culori diferite pentru fiecare cuvânt în parte. Cel care va indica primul traseul pe foaia lui, are 
dreptul să-l indice şi la tablă. 

 
I U G A E B I U G A E B 
 
U L N E I A U L N E I A 
 
M O S I S B M O S I S B 
  
A T A F T A A T A F T A 
 
O N E A A F O N E A A F 
 
 I C R N G A I C R N G A 
 
Răspuns: ION CRENGĂ - FATA BABEI ŞI FATA MOŞNEAGULUI 
 
CINE-I PERSONAJUL ? 
 
SCOP: Dezvoltarea capacităţii de a formula întrebări; dezvoltarea spiritului investigativ; recapitularea 

cunoştinţelor referitoare la personaje cunoscute din operele literare. 
SARCINA JOCULUI: Elevul trebuie să ghicească despre ce personaj este vorba punând cel mult 20 

de întrebări pentru a afla, din răspunsurile primite, ceea ce îl interesează. 
DESFĂŞURARE ŞI REGULI: Se scrie numele personajului pe o hârtie care va rămâne la catedră. 

Propunerea personajului este făcută de un elev care primeşte un punct dacă nu i se ghiceşte exemplul. 
Nu se acceptă mai mult de 20 întrebări. Cel întrebat are voie să răspundă numai prin DA sau NU. 
 Dacă elevul care trebuie să identifice personajul crede că ştie la un moment dat numele acestuia, îl 

poate comunica chiar înainte de a epuiza cele 20 de întrebări. Dacă numele este greşit se continuă jocul. 
Dacă înainte de a epuiza cele 20 de întrebări, face trei încercări nereuşite de a ghici, jocul nu mai continuă, 
iar jucătorul pierde 3 puncte. Dacă nu a ghicit, dar nici nu a depăşit cele trei încercări jucătorul pierde doar 
un punct. În cazul fericit în care ghiceşte din primele zece întrebări primeşte 3 puncte. Dacă ghiceşte din 
primele 15 întrebări jucătorul primeşte 2 puncte. Ghicirea după 15 întrebări înseamnă 1 punct. 
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La sfârşitul jocului se anunţă personajul vizat dacă acesta nu a fost ghicit. Jocul se poate desfăşura pe 
întreg parcursul anului şcolar astfel încât fiecărui elev să-i vină rândul de cel puţin două ori, punctajele 
însumându-se.Câştigă în final cine are mai multe puncte. Se pot da probe de baraj. 

Exemplu: 1. Este personaj principal? Da 
 2. este personaj imaginat? Nu 
 3. Este persoană? Da 
 4. Este copil? Da 
 5. A făcut pozne? Da 
 6. Este român? Da 
 7. Este moldovean? Da 
Răspuns: Cred că este Nică din „Amintiri din copilărie” de Ion Creangă. 
Răspuns exact. Se câştigă 3 puncte. 
Dezvoltarea gustului pentru lectură poate fi realizată prin intermediul jocului „SALATA DE 

POVEŞTI” care presupune cunoaşterea elementelor esenţiale şi caracteristice a cât mai multor poveşti 
pentru a le putea combina într-o poveste nouă, proprie. 

Jocul „CE NU SE POTRIVEŞTE” apelează la introducerea unor elemente ce nu aparţin poveştii 
prezentate, tocmai pentru a verifica atenţia copiilor, dar, mai ales, gradul de cunoaştere al poveştilor. 

 
 
BIBLIOGRAFIE: 
1. Barbu, H.; Şerban, Filofteia –Activităţi de joc şi recreativ distractive – Manual pentru şcolile 

normale, E.D.P. Bucureşti, 1993 
 2. Cerghit, Ioan – Metode de învăţământ – E.D.P. Bucureşti, 1976 
 3. Şerban, Marilena – Limba română în jocuri şi ...jocuri – Editura All, 1999 
 4. Vodă, Claudiu; Vodă, Ştefan – Jocuri şi probleme distractive – E.D.P. Bucureşti, 1996 
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COMUNICAREA PRIN JOCUL DIDACTIC 
 

PROF. MALCIU PETRE 
ŞCOALA GIMNAZIALA SPIRU HARET - OLTENITA, JUDETUL CALARASI 
 
 Comunicarea didactică reprezintă un demers pedagogic complex care presupune o interacţiune între 

două entităţi (indivizi sau grupuri) care provoacă reacţia formativă a obiectului/ subiectului educaţiei, 
evaluabilă în termeni de feed-back extern şi intern. 

Pentru exersarea conversaţiei se pot folosi jocurile: 
 
CONCURS DE DISCURSURI 
 
SCOP – exersarea comunicării, stimularea creativităţii, dezvoltarea calităţilor creativităţii (fluenţa 

ideilor); 
DESCRIERE ŞI REGULI 
• Fiecare copil este provocat să vorbească fără întrerupere cât mai mult timp. 
• Se dă o temă de discuţie pe care trebuie să o respecte. 
• Se stabileşte durate de30 secunde (se numără).Dacă se opreşte sau se încurcă, pierde concursul. 
• Cei care reuşesc să vorbească fără întrerupere, se vor întrece în continuare între ei, mărindu-se 

treptat timpul (35 secunde, 40 secunde). 
• Câştigă cel care a rezistat cel mai mult timp.  
 
PE FIRUL IDEILOR 
 
SCOP – dezvoltarea capacităţii de a face asociaţii între anumite cuvinte; 
DESCRIERE ŞI REGULI 
• Se împart elevii în trei echipe. Învăţătorul spune o propoziţie. Se porneşte de la ideea respectivă şi 

fiecare trebuie să continuie ideea făcând o asociaţie cu un alt cuvânt. 
• Continuă de fiecare dată un elev din altă echipă. 
• Pierde echipa la care se sfârşeşte înlănţuirea, sau se joacă la rând şi elevul care opreşte înlănţuirea 

ideilor primeşte o poruncă. 
Exemplu: (învăţătorul) CRED CĂ O SĂ MĂ UIT PE STRADĂ. 
E1(1) Strada mă face să mă gândesc la maşini. 
E2(2) Maşinile mă fac să mă gândesc la viteză. 
E3(3) Viteza mă face să mă gândesc la rachete. 
E4(3) Rachetele mă fac să mă gândesc la cosmos. 
E5(2) Cosmosul mă face să mă gândesc la stele. 
E6(1) Stelele mă fac să mă gândescla nopţi înstelate. 
E7(1) Nopţile înstelate mi-aduc aminte de vară. 
E8(2) Vara mi-aminteşte de vacanţă. 
E9(3) Vacanţa mă face să mă gândesc la mare. 
Cifra din paranteză reprezintă numărul de ordine al echipei. 
 
ÎNTREABĂ-MĂ CA SĂ TE ÎNTREB 
SCOP – formularea de întrebări; 
DESCRIERE ŞI REGULI 
• Învăţătorul alege un lider care va răspunde la întrebările colegilor lui. 
• Acesta este obligat să răspundă tot printr-o întrebare. 
• Dacă se încurcă, locul lui este luat de cel care a pus ultima întrebare. 
Exemplu: -Cum te cheamă? 
 -Dar pe tine cum te cheamă? 
 -Ai fost la şcoală? 
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 -Am lipsit eu vreodată de la şcoală? 
 -Ai mâncat? 
 -De ce întrebi? 
 -Nu ţi-e foame? 
 -Ce te interesează pe tine? 
 -Nu poţi fi mai amabil? 
 -De ce nu mălaşi în pace? 
 -Dar tu de ce nu răspunzi la întrebare? 
 -Nu vreau. 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
1. Barbu, H.; Şerban, Filofteia –Activităţi de joc şi recreativ distractive – Manual pentru şcolile 

normale, E.D.P. Bucureşti, 1993 
2. Cerghit, Ioan – Metode de învăţământ – E.D.P. Bucureşti, 1976 
3. Şerban, Marilena – Limba română în jocuri şi ...jocuri – Editura All, 1999 
4. Vodă, Claudiu; Vodă, Ştefan – Jocuri şi probleme distractive – E.D.P. Bucureşti, 1996 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE REALIZATE ÎN 
PARTENERIAT CU PĂRINȚII 

 
PROF. MANCIU ADRIANA 

COLEGIUL NAȚIONAL “TRAIAN LALESCU ”REȘIȚA / 
 GRADINIȚA P.N. DOMAN – STRUCTURA 

 
Grădinița și familia sunt factorii primordiali, în educarea copilului de vârstă preșcolară. De aceea este 

foarte importantă colaborarea dintre acești doi factori importanți din viața copilului. 
Participarea activă a părinților, la activitățile din grădiniță, creează copiilor sentimente de siguranță 

și bucurie . 
Educatoarea are rolul de a implica părinții în viața grădiniței, de a cultiva relaţiile dintre grădiniţă şi 

familie, de a veni în întâmpinarea părinților, prin organizarea de activități comune. Relaţia de colaborare 
dintre părinți și educatoare deschide calea către o educaţie deschisă, flexibilă şi dinamică a personalităţii 
copilului.  

Activitățile extracurriculare, extrașcolare, realizate în parteneriat cu părinții, reprezintă evenimente 
de o importanță deosebită, un nesecat izvor de satisfacţii, care creează bună dispoziţie, atât în rândul 
copiilor, cât și al părinților.  

Printre activitățile cele mai îndrăgite, atractive, interesante și încărcate de emoție sunt activitățile 
desfășurate cu prilejul sărbătorilor de iarnă. 

În fiecare an, luna decembrie aduce multe sărbători, cu multe obiceiuri și tradiţii specifice. 
Pe 6 decembrie, ziua Sfântului Nicolae, copiii așteaptă daruri de la Moș Nicolae. În seara de 5 

decembrie, Moșul, ajutat de părinți, pune în cizmulițele copiilor, dulciuri şi jucării. Există și tradiția de a 
pune lângă cadouri, o nuieluşă, menită să le aducă aminte că trebuie să asculte de părinții și bunicii lor. 

În grădiniţa noastră, copiii se pregătesc din timp să îl întâmpine pe Moş Nicolae. Preșcolarii i-au „ 
scris “ Moşului o scrisoare, rugându-L să le aducă cadouri, iar împreună cu părinții am organizat un atelier 
de lucru, unde am confecționat cizmulițe magice, pentru a avea Moșul în ce să le pună darurile . 

După trecerea lui Moș Nicolae se apropie sărbătoarea Crăciunului și se împodobește bradul. Această 
datină a devenit o tradiţie la noi în grădiniţă. Copiii, împreună cu părinții lor, împodobesc bradul grupei, 
primit în dar de la Moș Crăciun . Într-un an, când grădinița a fost înscrisă în programul educațional de 
protecție a mediului „ Patrula de Reciclare ”, organizat de Asociația Română pentru Reciclare- RoRec, 
bradul nostru a fost împodobit, cu „ altfel ”de globuri, din deșeuri electrice. Aceste globuri au fost 
confecționate de preșcolari, împreună cu părinții lor și ne-au ajutat să împodobim bradul cât mai creativ . 

Activităţile dedicate sărbătorii Crăciunului s-au încheiat cu serbarea „Moș Crăciun vine la noi ! ” . 
Într-un decor de vis, copiii au recitat poezii, au cântat și l-au colindat pe moș. Moşul “darnic şi bun”, 
”încărcat cu daruri multe” a sosit la serbare, a dăruit bucurie în inimile copiilor, oferindu-le cadouri din 
sacul lui, iar părinții au fost bucuroși de ceea ce au trăit alături de cei mici.  

Aceste activități au o valoare educativă neprețuită, aduc bucurie în rândul copiilor și al părinților, prin 
rezultatele obținute din efortul reunit și plăcerea de a petrece timp împreună . Copiii sunt bucuroși, fericiți, 
pentru că sunt susținuți și încurajați de părinți.  

Organizarea și desfășurarea de astfel de activități întărește parteneriatul familie – grădiniță. Dacă 
familia este implicată în activitatea din grădiniță, ea va înțelege importanța și beneficiile acestui parteneriat, 
în realizarea unui act educațional de calitate, în beneficiul copiilor .  
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IMPORTANȚA IMPLICĂRII PĂRINȚILOR ÎN ACTIVITĂȚILE EDUCATIVE 

 
PROF. MĂNESCU EUGENIA MIRELA, 

GRADINIȚA JIROV, ȘCOALA GIMNAZIALA CORCOVA, 
MEHEDINȚI 

 
 Una dintre cele mai importante condiţii ale creşterii eficienţei activităţii educative desfăşurate cu 

elevii o constituie asigurarea unei depline unităţi de acţiune a tuturor factorilor educativi: şcoală, familie, 
comunitate. Dacă este adevărat că şcoala este factorul de care depinde în mod covârşitor devenirea 
personalităţii umane, tot atât de adevărat este că educaţia coerentă nu poate face abstracţie de rosturile 
familiei în această comuniune. Şcoala şi familia sunt două instituţii care au nevoie una de alta. Şcoala, ca 
instituţie extrafamilială, trebuie să exercite o foarte mare influenţă pozitivă asupra elevilor, dar baza o oferă 
părinţii, deoarece comportamentul se învaţă acasă, iar părinţii, conştientizând regulile sociale, se pot 
impune ca modele de urmat, pentru că numai aşa şcoala şi familia pot reprezenta o atitudine unitară în 
educaţie. Prin stabilirea unui echilibru perfect între responsabilităţi şi drepturi se poate obţine un climat 
armonios între membrii care aparţin unui grup, pentru că de multe ori comportamentul elevilor, carenţele 
în educaţie, slaba conştientizare a rolului individului în societate, provoacă frecvent disfuncţionalităţi în 
bunul mers al lucrurilor. Indiferent la ce şcoală învaţă, indiferent de mediul social din care provin şi oricare 
ar fi colectivul în care sunt integraţi, elevii trebuie să accepte că nu există drepturi fără obligaţii, dar această 
conştientizare îşi are rădăcinile în anii pe care i-a petrecut în exclusivitate în sânul familiei.  

Este clar că fără ajutorul părinţilor, fără susţinerea lor bazată pe încrederea în actul calitativ de 
instruire, şcoala, fie că rămâne de multe ori un loc unde se pleacă de acasă, fie că este o instituţie care se 
zbate din greu pentru a trezi la viaţă caractere latent. Copilul trăieşte un sentiment de mândrie atunci când 
părinţii săi se implică în activităţile extracurriculare ale şcolii sau îi sprijină în realizarea sarcinilor de 
învăţare. În mod sigur aceste fapte au ecouri pozitive în formarea personalităţii copilului, în conştiinţa lui.  

Ca urmare îşi va respecta mai mult părinţii, va învăţa să aprecieze munca celorlalţi, îi va fi asigurat 
succesul şcolar. Dăruirea, tinereţea, experienţa, profesionalismul, puterea, curajul, interesul, dedicarea, 
perseverenţa, implicarea, sensibilitatea sunt câteva din calităţile şi în acelaşi timp valorile unui mare 
pedagog care, prin implicarea eficientă a părinţilor în dezvoltarea intelectuală a copiilor, asigură o educaţie 
de calitate. De foarte multe ori, părinții așteaptă prea mult de la școală și nu fac mai nimic pentru dezvoltarea 
unei relații mai strânse cu proprii copii. Pentru ei școala este singura responsabilă de educația copiilor.  

Dezinteresul părinților poate nărui tot efortul pe care profesorii îl depun la orele de curs sau în 
activitățile extracurriculare. Profesorul este interesat să știe mai multe despre situația pe care elevul o are 
acasă, despre preocupările și modul de viață al acestuia. Fără implicarea și ajutorul părinților sistemul 
educativ nu își găsește singur căile prin care își poate îmbunătății performanța și modul de lucru. În școala 
noastră, părinţii au fost atraşi alături de şcoală prin forme variate de activităţi extraşcolare, precum serbări 
și proiecte educative, determinându-i să adere la ideea de colaborare activă, acceptând rolul de factor 
răspunzător în devenirea propriului copil. Deși părinții consideră că ei știu ceea ce este bine, pentru că ei 
aleg, caută și se interesează despre diferite opțiuni, acceptul copilului este cel care îi ajută să se implice și 
să obțină ceva din ceea ce ei își propun. Părinții care au luat parte la activitățile extrașcolare au înțeles mai 
bine importanța prezenței lor în activitatea școlară a elevului, și-au manifestat interesul și aprobarea față de 
educația oferită de școala noastră. Ca urmare a activităţilor derulate, legătura şcolii cu familia s-a 
îmbunătăţit considerabil, părinţii simţindu-se utili, prezentând în acest fel un interes mai mare pentru şcoală. 
Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă și nu necesită un efort suplimentar. 
Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, dând posibilitatea fiecăruia să se afirme conform naturii 
sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, 
asumându-şi responsabilităţi.  

Dascălul are, prin acest tip de activitate, posibilitatea să-şi cunoască mai bine elevii, să-i dirijeze, să 
le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal - pregătirea copilului 
pentru viaţă. Realizarea acestor obiective depinde în primul rând de educator, de talentul său, de dragostea 
sa pentru copii, de modul creator de abordare a temelor, prin punerea în valoare a posibilităţilor şi resurselor 
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de care dispune clasa de elevi. Orice activitate școlară poate deveni extrașcolară prin prelungirea ei într-un 
context exterior școlii. Acesta este un motiv pentru care copilul poate simți că este prea mult pentru el, că 
este copleșit de activitățile sale, că este prea greu sau prea mult. Părinții sunt puși în fața unei game variate 
de activități care sunt toate foarte atrăgătoare și tentația de le face loc tuturor este mare. Deși părinții 
consideră că ei știu ceea ce este bine, pentru că ei aleg, caută și se interesează despre diferite opțiuni, 
acceptul copilului este cel care îi ajută să se implice și să obțină ceva din ceea ce ei își propun.  

Părinții care au luat parte la activitățile extrașcolare și-au manifestat interesul și aprobarea față de 
educația oferită de școala noastră. Copilul are capacitatea de a ne transmite în ce se poate implica, ce poate 
păstra, ce nu îi este de folos sau ce nu este atractiv pentru el. A experimenta şi a cunoaşte liber îi poate 
permite apoi să simtă ceea ce este potrivit pentru el.  

 
 
Bibliografie:  
1. Cernea Maria, Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea procesului de învăţământ, în 

“ Învăţământul primar“ nr. 1, Ed. Discipol, Bucureşti, 2015;  
2. Crăciunescu Nedelea, Forme de activităţi extracurriculare desfăşurate cu elevii ciclului primar, în 

,,Învăţământul primar“ nr. 2, 3, Ed. Discipol, Bucureşti, 2010. 
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TRADIȚII ȘI OBICEIURI ROMÂNEȘTI 

 
PROFESOR INVAȚAMANT PRIMAR MANOLACHI LILIANA 

ȘCOALA GIMNAZIALA ,,LUCIAN GRIGORESCU" MEDGIDIA 
 
 Iarna, satul românesc devine un colț de rai. Este singurul anotimp din an în care domnește principiul 

repaosului și al odihnei. În timp ce grâul germinează sub stratul mare de zăpadă, casele țăranilor, calde și 
primitoare, se pregătesc de sărbătoare. 

 Sărbătorile de iarnă la români încep odată cu Sf. Nicolae, la 6 decembrie și se încheie în 24 februarie, 
cu Dragobetele, care marchează începutul primăverii și al anului agricol. 

 Sărbătorile de iarnă petrecute în mijlocul satului românesc reprezintă o experiență unică, deopotrivă 
încărcată de veselie, dramatism, ironie și poezie. Un amalgam de contraste pe care doar românii îl pot 
armoniza atât de bine. Mesele îmbelșugate, poveștile și colinda tristă, cântecul vesel, dansul dramatic, 
căldura și ospitalitatea gazdelor, toate acestea te scot din cotidian. 

 Datinile și obiceiurile populare reprezintă o componentă importantă a resurselor turistice; etnografice 
de care dispune România, constituindu-se și păstrându-se cu predilecție în zonele rurale ale țării. Ele se 
integrează elementelor deosebit de valoroase ale culturii spirituale populare, fiind cele de definesc, alături 
de multe altele, particularitațile etnice ale unui popor. 

 La fiecare final de an, românii, indiferent de regiunea în care traiesc, își fac un bilanț al propriei vieți 
și își pregătesc sufletul și casa de un nou început, de la care speră un drum cât mai lin și mai înfloritor. Este 
perioada Crăciunului, când cu toții ne reamintim de copilărie, de cozonacii bunicilor, de mersul la colindat 
și de toate lucrurile simple și tradiționale care întregeau aceasta sărbatoare magică. Cu trecerea anilor, însă, 
tradițiile și obiceiurile pe care strămoșii noștri le-au respectat cu sfințenie s-au pierdut încetul cu încetul. 

 Colindatul, cea mai frumoasă modalitate prin care anunțam Nașterea Domnului este, cu sigurantă, 
una dintre cele mai așteptate tradiții de Crăciun. În satele dobrogene, cetele de colindători erau, pe vremuri, 
compuse din tinerii cei mai serioși, de încredere și, desigur, buni cântăreți, fiind văzuți de către comunitate 
ca un bun exemplu de gospodari în sat. Trebuia ca ei să fie creștini, cu reputație bună, să nu fie bețivi sau 
hoți și să fie neapărat locuitori ai satului în care colindau. De asemenea, toți membrii grupului de colindat 
trebuia să fie prezenți la toate repetițiile și să asculte de șeful cetei. Tema colindelor este desigur religioasă, 
însă exista și colinde dobrogene legate de tinerii căsătoriți, de morți, de străini, de pescari, etc. Colindătorii 
sunt primiți de gazde cu fel și fel de bucate, mere, nuci și cozonaci, gogoși iar de multe ori și cu un paharel 
de vin. În Dobrogea de Sud, colindătorii sunt recompensați cu câte un colac cu lumânare aprinsă, gogoși 
calde și cu țuică fiartă. 

 De obicei, copiii colindă în dimineața Ajunului de Crăciun până la prânz. La Aliman, Cochirleni, 
Rașova, Ciobanu, Gârliciu, Seimenii, Seimenii Mici și în general pe limesul dunărean colindatul începe 
dis-de-dimineață, înaintea apariției zorilor, și se termină a doua zi, când se luminează bine. Colindele 
copiilor sunt scurte și hazlii, vestesc sărbătoarea, urează belșug și sănătate și mai ales cer daruri, pe care 
gospodinele le pregătesc din timp: colăcei, fructe și, bineînțeles, bani. Un asemenea colind, vechi de peste 
un secol și care a fost înlocuit recent de „Bună dimineața la Moș Ajun“, se mai întâlnește numai în 
localitățile constănțene Rasova și Băneasa, este „Chitii – Mitii“ (Chitii – mitii după sac/ Zgâii ochii la colac, 
Dați colacu’ și hornacu/ Că plecăm la altă casă/ Că e fata mai frumoasă/ Si slănina mai gustoasă). Copiii 
din Dobrogea mai au câteva colinde specifice precum „Bună dimineața“, „Raza soarelui“ și „Portocala“, 
care, de asemenea, au texte adaptate vârstei colindătorilor. Tot în Ajunul Crăciunului și flăcăii merg la 
colindat odată cu lăsarea serii. Aceștia se constituie, încă de la Lăsatul Secului, în cete de câte 2-4 persoane 
pentru fiecare sat și încep să colinde odată cu lăsarea întunericului de la casa preotului, unde se cântă un 
colind specific „Colindul de preot“, urmat de colinde obișnuite: „Colindatul de cu seară“, „Sus în slava 
cerului“, „Colindul cel mare“, etc. Repertoriul cetelor de flăcăi este foarte bogat și cuprinde colinde 
religioase şi laice: colinde de casă cu caracter general, colinde de fecior și fată mare, colinde pentru tineri 
căsătoriți, colinde legate de diferite ocupații: pescari și ciobani. Gazdele răsplătesc pe fiecare membru al 
echipei de colindători cu cozonac, gogoși și țuică fiartă. La Oltina, pe de altă parte, există obiceiul de a se 
împleti coronițe de flori nemuritoare pe care gazdele cu fete de măritat le dăruiau anumitor flăcăi din ceată. 
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 Obiceiurile de iarnă sunt unice în România și constituie o parte fundamentală a repertoriului folcloric. 
Mai mult decât atât, sunt convinsă că păstrarea datinilor este foarte importantă pentru supraviețuirea 
autenticității unui neam și trebuie să fie transmisă și în viitor. 
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 DE CE ȘI CUM SĂ FOLOSIȚI JOCURILE PENTRU ÎNVĂȚAREA ȘCOLARĂ 

 
MANOLE DELIA MAGDALENA 

 
 „Jocul este treaba unui copil, este treaba lui, este viața lui”. Pauline Kergomard 
 Jocul este principala sursă de dezvoltare a copiilor, fie el emoțional, social, fizic sau intelectual. Este, 

de asemenea, metoda sa preferată de învățare. Când copiii se joacă, nu simt că învață, totuși își dezvoltă 
abilități și cunoștințe. 

 De asemenea, jocul este esențial pentru dezvoltarea armonioasă a copilului. 
Instinctiv se complace în el de la o vârstă fragedă, fără a fi nevoie să fie presat în el. Mai mult, până 

la vârsta de 7 ani, în afară de nevoile sale de bază, copilul se gândește în principal la joacă. Din păcate, 
majoritatea adulților ignoră importanța jocului în dezvoltarea copilului. Ei consideră adesea jocurile ca o 
pierdere de timp sau, în cel mai bun caz, o recreere.. Dimpotrivă, jocul este esențial pentru a-i ajuta pe copii 
să își construiască personalitatea și identitatea. Jocul este principala sursă de dezvoltare a copiilor, fie el 
emoțional, social, fizic sau intelectual. 

 Jocul este cel mai natural mod de a dezvolta inteligența și abilitățile, atât manuale, cât și intelectuale. 
De asemenea, îi permite să înțeleagă și să prindă lumea din jurul său. Astfel, prin jocuri de masă și jocuri 
de grup, el reușește să se integreze într-un grup și astfel să-și găsească locul. Printre altele, și în ceea ce ne 
privește, jocul le permite copiilor să descopere și să învețe în timp ce se distrează. De asemenea, îi permite 
să-și folosească imaginația și creativitatea. Virtuțile jocului pentru dezvoltarea copilului sunt nesfârșite. 
 Cu toate acestea, se dovedește că în sistemul nostru de educație, imediat ce un copil se întoarce la școala 
primară, el încetează aproape complet aceste activități ludice. Tranziția este relativ brutală, dar este 
necesară? Cu alte cuvinte, nu am putea continua să folosim jocul pentru învățarea școlară? Numeroase 
studii încurajează învățarea bazată pe joc în vârstă preșcolară. Este interesant în acest moment să se facă 
distincția între jocul liber și jocul ghidat. Jocul liber este - așa cum sugerează și numele - un joc în care 
copilul păstrează controlul complet asupra a ceea ce face. În jocul ghidat, educatorul sau părintele va 
direcționa jocul pentru a-l ajuta pe copil să dobândească anumite abilități sau concepte.  

 Învățarea școlară prin joc are avantaje serioase pe care ar fi păcat să le trecem cu vederea. 
 Primul atu al învățării școlare prin joc este că copilul capătă încredere în sine, deoarece nu este 

evaluat în timpul jocului. Câștigă sau pierde, dar este în joc, nu în viață. Pe de altă parte, jocul promovează 
creativitatea și astfel îl lasă pe copil într-o atitudine pozitivă și deschisă. Dar, mai presus de toate, în 
comparație cu munca, jocul păstrează un caracter plăcut în ochii copiilor. Pentru că este o activitate care 
este - și ar trebui să rămână - distractivă și relaxantă. Și, prin urmare, este o activitate aleasă de copil, spre 
deosebire de teme sau chiar lecții didactice. Acesta este motivul pentru care jocul este deosebit de eficient 
pentru învățarea școlară. 

 Pe de altă parte, jocul permite mult mai multă flexibilitate în comparație cu munca. Nu ne așteptăm 
la un efect precis, imediat de la joc. Trebuie să ținem cont într-adevăr de principiul repetării. Pentru că o 
noțiune nu poate fi dobândită și memorată dintr-o dată. Cu toate acestea, jocul ne permite să revenim la 
noțiuni sau cunoștințe. Dar o face fără probleme, spre deosebire de datorie sau lecția de învățat. Jocul poate 
permite astfel dobândirea de cunoștințe sau abilități care sunt mai greu de dobândit prin pedagogii 
tradiționale.  

Acesta este motivul pentru care apărăm ideea că jocul ar trebui să fie mijlocul preferat în domeniul 
învățării școlare apelând adesea la abilități diferite de învățarea tradițională.  

 Învățarea prin joc poate fi, de asemenea, o oportunitate pentru toți tinerii care încep să renunțe la 
sistemul tradițional, deoarece nu îl pot găsi, din multe motive. Astfel, jocul ajută la menținerea dorinței și 
plăcerii de a învăța, prin urmare, jocul este un instrument excelent pentru învățarea la școală pe care ar fi 
păcat să îl ignorăm.  

924



 
FAMILIA ȘI ȘCOALA – PARTENERI ÎN CUNOAȘTEREA TRADIȚIILOR ȘI 

OBICEIURILOR DE IARNĂ PRIN SERBĂRILE ȘCOLARE 
 

ÎNV. MANOLE LUMINIŢA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „OVIDIU HULEA” AIUD 

 
Familia şi şcoala reprezintă cei mai importanţi factori educaţionali, fiind adevăraţi piloni ai educaţiei. 

Comunicarea dintre familie şi şcoală este o condiţie absolut necesară, este un proces intenţionat de transfer 
de informaţii între părinţi, învăţător, elevi. Mediul familial îi oferă copilului modele de comportamente pe 
care, de regulă, acesta le imită cu fidelitate. În şcoală se pun bazele unor deprinderi şi obişnuinţe elementare 
de comportare morală, dar se face şi trecerea spre înfiriparea unor reprezentări, noţiuni, valori morale, 
convingeri prin care se exprimă atitudinea copilului faţă de el însuşi, faţă de ceilalţi şi faţă de societatea în 
care se afirmă, motiv pentru care comunicarea dintre învăţător şi familie este esenţială în asigurarea calităţii 
actului educaţional şi în formarea viitorului cetăţean. 

 Ca factor al educaţiei formale, instituţionalizate, şcoala este organizaţia socială special creată pentru 
educarea tinerei generaţii. În cadrul mediului şcolar, educaţia şi instrucţia se împletesc armonios, într-o 
formă optimă, în mod gradat, conform unor standarde şi finalităţi propuse. 

 Între școală și familie trebuie să existe o strânsă colaborare pentru a ajuta elevii să aibă succes la 
școală, dar mai ales, mai târziu, în viață. 

 Școala și familia trebuie să găsească făgașul colaborării autentice bazate pe încredere și respect 
reciproc, pe iubirea faţă de copil, să facă loc unei relaţii deschise, permeabile, favorizante schimbului şi 
comunicării de idei. Părinţii au rol esenţial în creşterea copiilor, asigurându-le acestora existenţa materială 
dar şi un climat familial, afectiv şi moral pozitiv. 

 În general, copiii intră în şcoală lipsiţi de încredere în forţele proprii. Efortul pe care îl depun în 
primele clase este destul de mare, având nevoie de o atenţie deosebită din partea dascălului dar şi din partea 
părinţilor. Uneori părinţii uită acest lucru, li se pare că totul este foarte uşor sau lasă totul pe seama şcolii. 
Învăţătorii şi părinţii trebuie să sesizeze acest moment dificil din viața psihică a micuțului, pe jumătate 
crispat de efortul făcut pentru descifrarea unor semne atât de curioase și pline de mister. De aceea 
proiectarea unor activități extrașcolare, în parteneriat cu părinții este deosebit de benefică. Aceste activități 
permit adâncirea cunoștințelor și dezvoltarea competențelor din zonele de interes ale elevilor, cultivarea 
interesului și dezvoltarea înclinațiilor și talentelor acestora pentru anumite domenii. Ele permit folosirea 
eficientă și plăcută a timpului liber al elevilor, dezvoltarea vieții asociative, dezvoltarea capacităților de a 
lucra în grup și de a coopera în rezolvarea unor sarcini complexe, dezvoltarea voinței și formarea trăsăturilor 
pozitive de caracter. Activitățile educative, extrașcolare prezintă unele particularități prin care se deosebesc 
de activitățile din cadrul lecțiilor. Acestea se referă la conținutul activităților, durata lor, la metodele folosite 
și la formele de organizare a activităților. 

 Cea mai atractivă activitate extraşcolară la care elevii participă într-o atmosferă de bună voie, 
optimism, însufleţire şi dăruire este serbarea şcolară. Orice serbare şcolară este o sărbătoare, atât pentru 
copii cât şi pentru educatorii lor şi, nu în ultimul rând, pentru părinţii copiilor.  

Serbarea şcolară reprezintă o modalitate eficientă de dezvoltare a capacităţilor de vorbire şi a 
înclinaţiilor artistice ale elevilor. Prin conţinutul serbării, elevii culeg o mulţime de idei, impresii, trăiesc 
autentic, spontan şi sincer situaţiile redate, descoperă tradițiile și obiceiurile străvechi ale românilor. 
Totodată, serbarea şcolară contribuie la stimularea şi educarea atenţiei precum şi la exersarea memoriei. 
Intervenţia la momentul oportun, cu rolul pe care îl are de îndeplinit fiecare elev şi susţinută de raportul 
afectiv motivaţional contribuie la mărirea stabilităţii atenţiei, iar cu timpul sporeşte capacitatea rezistenţei 
la efort. 

 Cântând, dansând, recitând, interpretând un rol dintr-o scenetă, elevul îşi perfecţionează deprinderile 
artistice îşi dezvoltă gustul, dragostea de frumos şi aptitudinile pentru arte. Acestea sunt sporite şi de cadrul 
organizatoric – sala de festivităţi, un colţ din natură amenajat într-un mod sărbătoresc. 
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 Contribuţia copilului la pregătirea şi organizarea unui spectacol artistic nu trebuie privită ca un scop 
în sine, ci prin prisma dorinţei de a oferi ceva spectatorilor: distracţie, înălţare sufletească, plăcere estetică, 
satisfacţie – toate acestea îmbogăţindu-le viaţa, făcând-o mai frumoasă, mai plină de sens . 

Serbarea şcolară trebuie să trezească o emoţie deosebită, o trăire minunată în sufletele spectatorilor, 
dar şi în sufletele “micilor artişti”. Reuşita spectacolului produce ecou în public, iar reacţia promtă a 
sărbătorilor îi stimulează pe elevi să dea tot ce sunt în stare. Serbarea de acest gen este o serbare tematică 
în legătură cu “MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ”. 

Odată cu sosirea iernii, toţi se bucură de Bradul de Crăciun, de cadourile lăsate de Moş Crăciun şi de 
prezenţa acestui personaj darnic.  

De-a lugul activităţii mele didactice, am colaborat cu părinții elevilor mei în pregătirea serbărilor de 
iarnă. De cum am intrat în postul Crăciunului, am vizitat cu elevii și părinții acestora persoane vîrstnice și 
singure din parohie precum și din satele aparținătoare orașului. Colondele copiilor și micile daruri au fost 
răsplătite cu povești despre obiceiurile de iarnă din trecut, cu colinde și versuri străvechi pe care împreună 
cu părinții le-am adunat și ordonat într-un montaj literar-muzical cu diverse forme de manifestare artistică 
astfel încât să fie accesibil vârstei elevilor. 

 Versul, muzica vocală, cea instrumentală, mişcările ritmice, scenele scurte îmbinate armonios au 
asigurat varietatea şi dinamismul spectacolului din elevilor clasei a IV-a intitulat “Obicei strămoșesc la 
Nașterea lui Hristos”.  

Decorul: 
În casă patru – cinci elevi constituie familia creştină. În timp ce împodobesc bradul de Crăciun şi fac 

ultimele aranjamente în casă, „părinţii” (gazdele) le povestesc copiilor despre Naşterea lui Hristos, iar la 
uşă se aude ceata de colindători, îmbrăcată în costume populare, colindând „Deschide uşa, creştine!”. 

 Gazda: O, ce praznic minunat 
 Noi cu drag l-am aşteptat 
 S-auzim îngerii în cer cântând 
 Magii cu steaua călătorind 
 Tot aşa şi dumneavoastră 
 Ce sunteţi de legea noastră 
 Faceţi bine şi iertaţi 
 Şi vorba nu ne-o purtaţi 
 Ca s-avem şi noi folos 
 De naşterea lui Hristos. 
 Colindătorii cântă o colindă (la alegere). 
  
 Colindător1: Lasă-ne stăpâne-n casă Colindător2: Nu ieşi cu mâna goală 
 Că afară plouă de varsă Ci cu cârnăciori în poală 
 Şi plouă cu picurele Că de aseară colindăm 
 Pe la geamuri de nuiele La picioare îngheţăm 
 Stăpâne de nu ne crezi Ne încălzim dacă ne aduci 
 Vino afară şi ai să vezi! Cozonac şi mere dulci. 
 Gazda: Poftiţi în casă! 
  
 Colindătorii: Bună seara lui Crăciun! 
  
 Gazda: Luaţi loc! 
 Un pahar de vin din roadă nouă să vă servim. 
 Şi-o bucată de cozonac 
 Din spic de grâu cu trudă secerat 
 Şi la „Aiud” măcinat. (se poate preciza orice localitate cu moară) 
 
 Colindătorii, aşezaţi în jurul mesei, închină gazdei alte colinde şi-i fac urări prin următoarele 

versuri: Ş-apoi să vă spun eu una! Snopii îi punea pe claie 
 Într-o joi de dimineaţă De pe claie pe stog 
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 S-a sculat jupânul gazdă De pe stog pe o cameră dubită 
 Din lună în săptămână Ca o piele de vită. 
 Cu pantalonii în mână Şi-a făcut jupâna gazdă  
 Cum i-a fost la îndemână. Nouăzeci de care moldoveneşti 
 Şi cu cei doi copii ai lui Şi s-a dus cu ele  
 S-a dus la plug la semănat La moară la „Aiud”. 
 Şi-a dat Dumnezeu o ploaie cu vânt Şi când a văzut prăpădita de moară 
 Şi-a băgat grâul în pământ. Că-i merge atâta povară 
 Şi-a dat Dumnezeu o ploaie cu soare Şi-a luat coada pe spate 
 Şi-a ieşit grâul în picioare. Şi a fugit către cetate. 
 Şi s-a dus la fierărie Iar morarul mânios 
 Ca să facă secerele Şi-a luat barda în mână 
 Să taie grâul cu ele. Şi i-a dat două în cioc 
 Cu dreapta secera Şi-a venit moara iar la loc. 
 Cu stânga snopii făcea.  
 
Colindător: Să vă mai spun una! Iar de-o fi cana cam mare 
 Nu te gândi gazdă în tine Ţi-om închina şi dumitale 
 Că te scapi uşor de mine Iar de-o fi cana mititea 
 Cu o cană de vin pe masă O-i pune-o la gura mea 
 Să ne aştepţi gazdă în casă! Şi nimic n-o rămânea. 
 
 Colindător: Hop şi eu ca musca-n ciorbă Cu mănuşi şi cu palton 
 Să stau cu gazda de vorbă! Cu pantofi şi cu bocanci 
 Gazdă, doar o vorbă-ţi spun Ca toţi oamenii săraci. 
 Că n-am vreme de pierdut Şi-am venit pe astă lume 
 Dacă nu dai de băut Înzestrat pe cât pot spune 
 De băut şi de mâncat Cu o gură, să vedeţi, 
 Că sunt tare înfometat Mult mai mare ca un deţ. 
 Fiindcă astăzi se împlinesc Gâtul meu e tolcerel 
 Şase săptămâni de când postesc Trece orice vin prin el. 
 Iar eu nu-s obişnuit Iar în burta mea de soi. 
 Că de când sunt n-am postit. Intră-n ea cât un butoi. 
 Că am venit pe lume domn  
 Colindător: Nu ştiu dacă-ţi aminteşti Colindător: Iar acum să vezi fârtate  
 Că-s născut la „Aiud” La noi vinu-i pe gătate 
 Unde-i omul gospodar De aceea m-am luat 
 Ce îşi face iarna car. Cu cei mai setoşi din sat 
 Iar când trece iarna grea Şi-a pornit mereu la drum 
 El şi-l vinde şi şi-l bea Până-a aici că-i drumul bun. 
 Unde se bea vin din găleţi Că ţi-a dat Domnul Iisus 
 De umblă oamenii beţi. Cu cincizeci de litri în plus 
 Ce le ai într-un butoi  
 Pregătite pentru noi. 
 Fă deci astăzi pe creştinul, 
 Du-te şi ne adă vinul! 
 
 Colindător: Iar mata, găzdoaie aleasă, Colindător: Hei, şi-acum băieţi fârtaţi, 
 Ce stai ca o preoteasă? Buzna după mine daţi 
 Pune-ţi şorţul înainte Şi la masă v-aşezaţi 
 Şi ne fă ceva plăcinte! Şi să roadeţi măi băieţi 
 Pune scara, urcă-n pod, Chiar şi masa de puteţi. 
 Ia cinci picioare de porc, Dar vă rog să nu uitaţi 
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 Un cârnaţ de zece coţi La gazdă să-i închinaţi 
 Şi spinarea dacă poţi. „La mulţi ani!” ca să-i uraţi 
 Şi ne pune-o masă lungă, Să trăiască cât mai mult 
 La toţi bine să ne ajungă! Să poată da de băut 
 Iar de poţi mai fă şi-o turtă, De băut şi de mâncat 
 Să ne aranjăm la burtă! Când pe-aici ne vom abate. 
 
 Gazda: Acum destul cu urările. Haide-ţi să gustaţi ce am pregătit noi! 
 
 Colindătorii servesc din bucatele pregătite de gazde (cozonac și suc). 
 Colindător: „La mulţi ani cu sănătate!” 
 Gazda: „La mulţi ani!” 
 Colindător: Bun vin ai mai făcut! 
 Gazda: Da, ca şi al tău. 
 Colindător: Dar un ceteraş nu ne-ai adus? 
 Gazda: Ba v-am adus unul. 
 Colindător: Foaie verde busuioc, 
 Haide-ţi fetelor la joc. 
 Atât gazda, cât şi colindătorii joacă pe ritmurile muzicii populare. 
 
 Colindător: Ş-apoi să mai colindăm una, apoi ne vom duce că ne aşteaptă şi alte case! 
 
 Ceata de colindători colindă încă o colindă.  
 
 Colindător: Să ne trăiască gazda noastră 
 Că ne-a poftit pe toţi la masă 
 Şi la anul când venim 
 Sănătoşi să vă găsim! 
 Şi vă aşteptăm şi pe voi 
 Să ne aduceţi colinda înapoi.  
 Gazda: Să trăiţi! La mulţi ani! 
 Colindătorii: Mulţumim, rămâneţi sănătoşi! 
 Serbarea poate continua cu momentul sosirii lui Moş Crăciun şi cu alte datini şi obiceiuri specifice 

Anului Nou: Pluguşorul şi Sorcova. 
  
În reușita serbării, un rol important l-au avut părinții în pregătirea cu migală a ținutei, a costumului 

corespunzător rolului interpretat de copil. Ei s-au implicat și în repetarea rolului dând ”micilor actori” 
sfaturi referitoare la intrepretarea rolului.  

Serbarea şcolară a evaluat talentul, munca şi priceperea colectivului clasei şi a transformat în plăcere 
şi satisfacţie publică străduinţele colectivului clasei şi ale fiecărui elev în parte.  

 Serbările ca și alte activități educative realizate în parteneriat cu părinții sunt acțiuni menite să 
lărgească elevilor lumea lor spirituală, să le împlinească setea de cunoaştere, să le ofere prilejuri de a se 
emoţiona puternic, de a fi în stare să iscodească singuri pentru a-şi forma convingeri durabile. Ele au un 
caracter interdisciplinar, oferă cele mai eficiente modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din 
clasele primare, deoarece sunt factorii educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora. 

 Întregul lanţ de manifestări organizate de şcoală şi în afara ei, sub atenta şi priceputa îndrumare a 
dascălului, avându-i alături pe părinţi, are o importantă contribuţie în formarea şi educarea copiilor, în 
modelarea sufletelor acestora şi are profunde implicaţii în viaţa spirituală a comunităţii, restabilind şi 
întărind respectul acesteia faţă de şcoală şi slujitorii ei. 
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IMPORTANȚA ACTIVITAȚILOR EDUCATIVE 

 IN PARTENERIAT CU PARINȚII 
 

PROF. ÎNV PREȘCOLAR MARCHIȘ ANDREEA-DENISA 
GRĂDINIȚA CU P.P, NR. 1, ZALĂU 

 
Educația este un proces împărțit între părinți și profesori, al cărui obiectiv este formarea integrală a 

copiilor.  
Pentru a duce la bun sfâr șit o educaț ie integrală este necesar să existe canale de comunicație și acțiuni 

ale familiei cu școala, doar așa se produce dezvoltarea intelectuală, emoțională și socială a copiilor, în cele 
mai bune condi ții.Colaborarea familiei cu școala/grădinița dezvoltă copiilor impresia că, deși se află în 
două spaț ii diferite, ele sunt complementare. Participarea activ ă a părinților în viața școlară a copiilor se 
materializează printr-o mai bun ă autostimă a copiilor, un randament școlar mai bun, relații și atitudini 
pozitive ale părinților despre școală. 

Familia și școala trebuie să împartă responsabilitățile în educarea copiilor. Ambii au un rol 
fundamental în dezvoltarea integrală a copilului. Colaborarea familiei cu grădiniț a/școala are o importanță 
majoră, cu efecte pozitive asupra elevilor, părinților, profesorilor, școlii și comunității. 

 Între familie și școală trebuie să existe o comunicare foarte strânsă. Dacă un profesor vrea să educe, 
trebuie să colaboreze cu părinții, pentru ca efortul pe care îl realizează la clasă să aibă continuitate și în 
restul zilei. 

Atât școala cât și familia sunt responsabile de: 
*Transmiterea de norme, valori și obiceiuri; 
*Dezvoltarea autonomiei copilului; 
*Transmiterea de cunoștințe (deși acest proces are loc în școală, familia transmite copilului modalități 

de învățare, completează cunoștințele și dezvoltă dragostea pentru lectură); 
*Învățarea responsabilităților (implică acceptarea normelor de comportament, de ordine, curățenie, 

mici responsabilități familiare și școlare). 
După părerea mea, cultivarea unor relaţii de parteneriat efectiv între grădiniţă şi familie, în sprijinul 

educaţiei şi creşterii copilului constituie cheia succesului viitor în adaptarea şi integrarea şcolară. Relaţiile 
de colaborare dintre părinţi şi unitatea de învăţământ pe care o frecventează copilul lor constituie primul 
pas către o educaţie deschisă, flexibilă şi dinamică a personalităţii copilului. Procesul de colaborare cu 
părinţii asigură atingerea scopului educaţional, şi anume de a obţine dezvoltarea globală a copilului. Prin 
colaborarea părinţilor cu grădiniţa, aceştia pot completa, sprijini şi dezvolta personalitatea copilului. 

 O educaţie adevărată şi reală se fundamentează în familie şi se continuă în grădiniţă şi şcoală. Pe de 
altă parte, tot ceea ce copilul învaţă în grădiniţă pierde din importanţă şi eficienţă în condiţiile în care părinţii 
nu întăresc şi nu valorifică programul educativ desfăşurat în cadrul grădiniţei. Toate aceste motivaţii conduc 
la necesitatea realizării parteneriatelor reale dintre familie şi grădiniţă, în care spre beneficiul copiilor, 
implicarea familiei în viaţa grădiniţei să fie una concretă, activă şi de durată, aşa încât membrii acestora să 
devină parteneri reali în educaţia copiilor lor. 

 Educaţia extraşcolară permite de asemenea implicarea directă a preşcolarilor în activităţi. Teme 
precum: “Bun rămas, grădiniţă dragă! ”,“Crăciunul în inimile noastre”, “Martie - Mărţişor”, “1 
Decembrie”, “Şezătoare la muzeu” sunt foarte cunoscute și foarte îndrăgite de elevi și părinți, deoarece îi 
provoacă să se implice afectiv şi efectiv în realizarea sarcinilor, în căutarea şi sortarea materialelor necesare, 
în culegerea de informaţii şi curiozităţi referitoare la tema aleasă. 

În urma derulării parteneriatului grădiniţă-familie am constatat un progres în ceea ce priveşte 
antrenarea preţcolarilor într-un număr cât mai mare de activităţi extraşcolare şi în domenii diverse, iar în 
alegerea strategiilor de abordare am avut în vedere compararea obiectivelor din taxonomiile cognitive, 
afective şi psihomotrice, cu tipurile de inteligenţă sau cu diverse metode şi tehnici, în funcție de nivelul 
grupei pe care o conduc. În asemenea situaţii, măiestria profesorului trebuie susţinută de diagnoza 
psihologică, fiind necesară în acelaşi timp şi o colaborare directă, permanentă între profesor, părinte şi 
copil. 
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Serbările şcolare reprezintă evenimente de o importanţă deosebită în activitatea elevilor şi în viaţa 
familiilor acestora-atât din punct de vedere afectiv, cât şi cognitiv, dând ocazia elevilor de a prezenta, într-
o manieră personală şi originală, tot ce au învăţat pe parcursul unui semestru sau an şcolar. Acest tip de 
activităţi extracurriculare au reprezentat întotdeauna un prilej de manifestare inedită al talentului nativ al 
copilului. Este o ocazie în care copilul îşi poate pune în valoare inteligenţa dominantă descoperită şi 
valorificată de cadrul didactic. De multe ori familia este surprinsă de potenţialul propriului copil. 

Cântecul, dansul, recitarea de poezii sau interpretarea unor piese de teatru reprezintă câteva dintre 
formele de manifestare prin care copilul îşi satisface nevoia de afirmare de joc, căpătând încredere în 
propriul potenţial artistic şi cognitiv. De aceea o sărbătoare şcolară reprezintă un mijloc eficient de educare, 
de influenţare formativă a copiilor, de sudare a colectivului, de asigurare a unor contexte educaţionale în 
care relaţionările se produc în condiţii inedite, de încurajare a talentului, de dezvoltare a aptitudinilor şi de 
stimulare a copiilor timizi sau mai puţin talentaţi. Este foarte indicat ca pe parcursul serbării să iniţiem 
momente interactive părinţi-copii :jocuri, scenete, recitare, dansuri populare, cântece pe care părinţii fie le 
cunosc, fie le învaţă împreună cu copiii. Toate acestea contribuie la sudarea relaţiilor dintre copii şi părinţi, 
atmosfera să fie mai caldă, de sărbătoare a tuturor vârstelor. 

În concluzie, familia și școala sunt cele care influențează dezvoltarea individului și procesul educativ, 
de aceea este foarte importantă colaborarea tuturor celor care intervin în procesul de dezvoltare și formare 
al copilului. 
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SIMPOZION NAȚIONAL 

"MAGIA SARBATORILOR DE IARNA! TRADIȚII ȘI OBICEIURI" 
IMPORTANȚA ACTIVITAȚILOR EDUCATIVE  

IN PARTENERIAT CU PARINȚII 
 

PROF. INV. PRIMAR MĂRGINEAN ADRIANA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ SINGIDAVA CUGIR, ALBA 

 
 Activitățile educative prin formele și mijloacele de realizare egalizează șansele la educație a tuturor 

copiilor. Școala trebuie înțeleasă și ca ,,educația pentru fiecare’’, ca o abordare diferențiată și personalizată 
a proiectului școlar și a sprijinului necesar fiecărui individ uman.  

Universul activităților educative este un spațiu al pluralității, al diferențelor, al culorilor. Activitățile 
educative au un rol complementar față de activitățile didactice, urmărind lărgirea și adâncirea influențelor 
exercitate în procesul de învățământ, valorificarea și dezvoltarea intereselor și aptitudinilor elevilor dar și 
organizarea atractivă a timpului liber al elevilor.  

O educaţie de calitate se realizează atunci când, la procesul de formare a şcolarilor participă în mod 
armonios toţi factorii educaţionali. Relaţia de colaborare permanentă cu familia este una dintre condiţiile 
esenţiale care asigură succesul şcolar. Colaborarea eficientă şcoală – familie reprezintă o reuşită a 
procesului educaţional. Educaţia este o acţiune la care îşi dau concursul şcoala, familia, întreaga societate, 
iar colaborarea este absolut necesară. 

Sfârșitul de an vine întotdeauna cu farmecul datinilor și al tradițiilor. Respectul pentru tradiții, semn 
a statorniciei și a legăturii organice cu pământul strămoșesc reprezintă una din formele principale de 
manifestare a conștiinței de sine a poporului român. În zilele ce premerg sărbătorii Nașterii Domnului, cea 
mai umană și mai pură sărbătoare dintre cele ce înstelează calendarul creștin, se prefiră în noi ca o ninsoare 
miraculoasă, bogăția folclorică, care trebuie transmisă noii generații. 

Sensibili și maleabili copiii trăiesc fapte și realități deosebite, care pun în mișcare resorturile lor 
sufletești. În acest sens, activitățile în parteneriat cu părinții sunt un mijloc eficient de cunoaștere a tradițiilor 
și obiceiurilor populare. Prin conținutul lor pozitiv acestea sunt modalități eficiente prin care se dezvoltă 
dragostea față de tradiții, față de folclor. Folclorul reprezintă oglinda existenței poporului nostru.  

O modalitate eficientă în cunoașterea tradițiilor și obiceiurilor românești a fost lansarea pe grupul 
clasei a temei de educație plastică ,,Mirajul Crăciunului și Anului Nou’’cu implicarea și a părinților. 
Desenarea, pictarea, confecționarea diferitelor decorațiuni cât și redarea prin pictură a datinilor strămoșești, 
împodobirea bradului, le-a dezvoltat îndemânarea, încrederea în forțele proprii, și-au format trăsături de 
caracter ca sârguința și hărnicia. Cu lucrările copiilor s-a organizat o expoziție on-line. 

Interpretarea colindelor, împreună cu părinții, a fost o altă modalitate care a avut o eficientă deosebită 
în cunoașterea tradițiilor și obiceiurilor românești. Activitatea cu tema ,,Cea mai frumoasă colindă’’, 
desfășurându-se on-line, dorința elevilor și a părinților a fost purtarea portului popular în momentul 
interpretării colindelor. A fost o altă modalitate care va dezvolta dragostea pentru portul popular. 

Organizarea și desfășurarea activităților educative în parteneriat cu părinții, contribuie la formarea 
deprinderilor artistice și aptitudinilor actoricești. Emoțiile comune, bucuriile și satisfacțiile trăite, 
preocuparea pentru succesul comun duc la formarea unor sentimente de prietenie, de respect. 

Punând în balanță intențiile cu finalitățile putem aprecia dacă modalitățile prezentate au fost benefice 
în viața copiilor. Succesul în actul educațional este dat de implicarea partenerilor care face posibilă educarea 
social-culturală eficientă a copiilor. 

Folosind diverse modalități de cunoaștere a obiceiurilor și tradițiilor locale ne facem cunoscuți, iar 
rezultatele noastre prezintă garanția că formarea copiilor se face în raport cu cultura și tradițiile locului. 

Pentru a nu se pierde nimic din farmecul arhaic al datinilor de iarnă din România, trebuie să ne 
amintim că fiecare obicei a fost la origine un ritual păgân. Toate practicile populare ce însoțesc sărbătorile 
de iarnă urmăresc dobîndirea protecției și bunăvoinței divine. 
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IMPORTANȚA ACTIVITAȚILOR EDUCATIVE 

 IN PARTENERIAT CU PARINȚII 
 

PROF. MARTIN AMELIA ANDREIA 
ȘCOALA GIMNAZIALA FRUMUȘENI, ARAD 

 
 Proces complex și îndelungat, educația implică numeroși factori care susțin reușita acțiunii. Școala, 

părinții și elevii sunt principalii factori care determină calitatea rezultatului final. Acestora li se adaugă și 
alte elemente precum baza materială, perfecționarea resursei umane, gradul de implicare din partea celor 
care fac parte din tot ceea ce înseamnă educație, etc. Comunicarea și colaborarea sunt absolut necesare în 
vederea realizării unui act educativ de calitate. 

 Pornind de la ceea ce înseamnă termenul de parteneriat („asocierea a doi sau mai mulţi parteneri, iar 
în literatură de specialitate, parteneriatul reprezintă modalitatea, formală sau informală, prin care două sau 
mai multe părţi decid să acţioneze împreună pentru atingerea unui scop comun.”), familia și școala au 
responsabilități față de copilul pe care trebuie să-l educe și cu siguranță devin parteneri în îndeplinirea 
obiectivului propus. Buna colaborare în vederea cunosterii educabilului, duce la identificarea celor mai 
potrivite activități pentru dezvoltarea competențelor și comportamentelor la nivel de școală. De asemenea, 
activitățile extrașcolare propuse de către școală vor implică părinții și elevii, eliminând eventuale 
discrepanțe la nivelul relațiilor elev-școală-familie. 

 Actuala situație epidemiologică existentă la nivel mondial a demonstrat, mai bine ca niciodată, că o 
bună comunicare și o bună colaborare a școlii cu familia este vitală pentru desfășurarea activităților 
educative. Parteneriatul cadrelor didactice (a școlii) cu părinții (familia) a fost necesar în vederea 
desfășurării unei învățări online de calitate. Fiecare dintre parteneri are un singur scop: să asigure învățarea 
copilului în condițiile existente. 

 Școala se pregătește să ofere un act educativ de calitate, prin perfecționarea cadrelor didactice și 
asigurarea unei baze materiale pentru o învățare online în beneficiul elevului. Partenerii școlii, părinții, 
depun eforturile necesare să sprijine elevul, în special de acasă, să participle la lecțiile desfășurate în mediul 
virtual și să păstreze permanent legătură cu tot ceea ce înseamnă activități educative. Poate, forțați de 
situație, am învățat fiecare dintre noi că responsabilitățile sunt mai ușoare dacă partenerii învață împreună, 
comunică, colaborează și pun mai presus de orice copilul și educația să! Rolul școlii și al părinților este să 
asigure educația copilului în cele mai bune condiții! 

 Formarea și dezvoltarea ideală pentru copil se realizează în cele mai bune condiții atunci când cei 
doi parteneri colaborează în transmiterea de informații, transmiterea valorilor și normelor morale, formarea 
comportamentelor dezirabile în societatea pentru care elevii se pregătesc să se integreze. Părinții 
completează activitatea de formare din școală la nivelul familiei. Doar dacă cele două acțiuni se desfășoară 
în completare actul educativ este eficient. 

 Părinții pot participa la lecții deschise pentru a sincroniza eforturile personale cu munca depusă de 
către dascăli. Acum, poate mai ușor pot participa la lecțiile desfășurate în mediul virtual și pot înțelege mai 
bine care este sprijinul pe care îl pot acordă propriilor copii. Dacă înainte participau la diferite activități 
extrașcolare precum evenimentele organizate cu diferite ocazii (1Decembrie; Sărbătoarea Crăciunului; 8 
Martie-Ziua Mamei; 1 Iunie-Ziua Copilului; Ziua Pământului; Ziua Educației, etc), acum activitățile 
extrașcolare se organizează în mediul virtual, folosind zona de confort -casă. Poate astfel nu se mai simte 
copilul că trăiește în două lumi (școală și familia) și reușește să fructifice tot ceea ce îi oferă mai bun fiecare 
dintre acestea. 

 Cooperarea profesor-părinte în beneficiul elevului vine să completeze participarea părinților la 
gestiunea școlii. Modelul părintelui participativ poate ajuta coordonarea eforturilor educative și la 
orientarea adaptării școlii la schimbările din societate, precum și la luarea unor decizii înțelepte în beneficiul 
elevului. Cu alte cuvinte participarea poate fi un factor stimulativ pentru inițiativele și inovațiile educative. 

 Școala trebuie să-și deschidă porțile pentru partenerii săi (părinții) să cunosca și să participle la 
activitățile ce se desfășoară în incinta și în exteriorul acesteia; activități didactice și extrașcolare. Cadrele 
didactice trebuie să inițieze activități educative care să ofere părinților oportunități de a participa alături de 
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copil cu scopul de a cunoaște mai bine copilul, de a se bucura de progresele realizate de către acesta și nu 
în ultimul rând de a completa activitățile desfășurate la nivel de școală cu alte activități desfășurate la nivel 
de familie. 

 Fiecare partener poate să învețe din experiențele în care se implică pentru a crea cadrul potrivit pentru 
învățarea copilului său. Cum spunea Aristotel “Educația este cea mai bună provizie pe care o poți face 
pentru bătrânețe.” Ca urmare, dorind o învățare de calitate pentru copilul tău, poți și tu să te 
“aprovizionezi “permanent! 

 Parteneriatul adevărat între școală și familie nu este cel pe care îl așterni într-o manieră frumoasă pe 
hârtie. Parteneriatul real este cel care implică o relație activă de ambele părți, care își asumă reușitele dar și 
insuccesul, care se luptă pentru a oferi cele mai bune activități educative beneficiarului principal, 
COPILUL. 

 Copilul este o taină pe care mai întâi trebuie să ne dorim să o decifram și apoi să lucrăm neîntrerupt 
pentru asta, părinți și profesori. Trebuie să-l înțelegem că apoi să se înțeleagă pe sine și lumea în care 
trăiește. 
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE 

 ÎN PARTENERIAT CU FAMILIA 
 

PROF. ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR - MATEI ILONA-CRISTINA 
G.P.P.CONSTANTIN BRÂNCUȘI, TG-JIU 

 
“Fiecare copil pe care îl educăm este un OM dăruit societăţii” (N. Iorga) În primele etape ale vieţii, 

responsabilitatea educării copilului revine familiei. În mod firesc, părinţii sunt primii educatori ai copilului. 
Copiii sunt apoi înscrişi în grădiniţă, instituţie care le asigură condiţiile necesare pentru dezvoltarea în 
concordanţă cu nevoile individuale. Vine apoi rândul profesioniştilor din grădiniţe şi şcoli să se ocupe de 
educarea şi formarea copiilor printr-o metodologie şi un curriculum specific vârstei acestora. Grădiniţa este 
un important mediu de socializare, îi ajută pe copii să interacţioneze cu alţi copii, dar şi cu adulţi şi le oferă 
acestora un mediu primitor, adecvat învăţării. Totodată, grădiniţa oferă suport pentru valorificarea 
potenţialului fizic şi psihic al fiecărui copil, pentru dezvoltarea capacităţii de a intra în relaţie cu ceilalţi 
copii şi cu adulţii. De asemenea, grădiniţa sprijină copilul în interacţiunea cu mediul, favorizează 
descoperirea de către fiecare copil a propriei identităţi şi îi formează o imagine de sine pozitivă. Dar 
educaţia copiilor, priviţi ca cei mai tineri membri ai unei comunităţi, este responsabilitatea întregii 
comunităţi. Ea este leagănul creşterii şi devenirii copiilor ca viitori adulţi responsabili de menirea lor în 
folosul întregii comunităţi, motiv pentru care cel mai important parteneriat care este necesar a fi 
implementat este cel dintre grădiniţă şi familie.  

 Termenul parteneriat este „definit ca asocierea a doi sau mai mulţi parteneri, iar în literatura de 
specialitate, parteneriatul reprezintă modalitatea, formală sau informală, prin care două sau mai multe părţi 
decid să acţioneze împreună pentru atingerea unui scop comun.” 

Prin încheierea parteneriatelor cu părinţii, aceştia sunt încurajaţi să ia parte la planificarea şi derularea 
programelor educative pentru copii, ceea ce implică o responsabilizare şi o eficienţă sporită. Astfel, părinţii 
au posibilitatea să-şi cunoască mai bine copiii, modul lor de manifestare în viaţa de grup, pot înţelege mai 
bine rolul lor educativ. Printre obiectivele principale ale colaborării dintre instituţiile educative şi familie 
putem aminti: înlăturarea factorilor perturbatori în cadrul comunicării grădiniţă - şcoală –familie; creşterea 
gradului de implicare a părinţilor în toate activităţile şcolare şi extraşcolare; schimbarea mentalităţii 
neadecvate a unor părinţi faţă de grădiniţă / şcoală; cunoaşterea de către părinţi a posibilităţilor şi nevoilor 
psiho-fizice ale copiilor; învăţarea unor deprinderi şi tehnici de muncă intelectulală sub formă de activităţi 
comune elevi – părinţi – cadre didactice. Majoritatea părinţilor au nevoie de informaţii de bază referitoare 
la copiii lor. Ei vor să fie informaţi despre scopul de bază al programului educativ la care participă copiii 
lor şi doresc să fie implicaţi în luarea deciziilor. Părinţii vor să fie la curent cu progresele copilului. Pentru 
realizarea parteneriatului cu părinţii este esenţial ca: părinţii să fie priviţi ca participanţi activi, care pot 
aduce o contribuţie reală şi valoroasă la educarea copiilor lor; să se recunoască şi să se valorifice 
informaţiile date de părinţi referitor la copii; părinţii să ia parte la adoptarea deciziilor referitoare la copiii 
lor; responsabilitatea să fie împărţită între părinţi si educatoare; părinţii să facă parte din comitetele de 
părinţi; să ajute la continuarea programului educativ acasă; să urmarească în mod regulat progresul copiilor 
lor; să sprijine activităţile extraşcolare organizate împreună cu educatoarea. Datorită diferenţelor de scopuri, 
resurse, pregătire, valori, nevoilor diferite, percepţii, atitudini, de foarte multe ori există posibilitatea 
apariţiei unor conflicte între părinţi şi educatoare ce pot fi determinate de: o slabă colaborare; lipsa de 
informaţii; intoleranţa la stilul de viaţă al celuilalt, la opiniile sau chiar la prezenţa fizică; neacceptarea unor 
diferenţe de pregătire, condiţii sociale, morale, religie, nationalitate…; lipsa unor preocupări în sensul 
construirii relaţiilor de colaborare; numărul limitat al întâlnirilor dintre educatoare şi părinti; neclaritate în 
rolurile fiecăruia şi în responsabilităţile ce le revin; disponibilitatea redusă a părinţilor de a participa la 
activităţi ; gradul scăzut de interes al unor părinţi faţă de educaţie şi evoluţia copilului.  

De aceea, cele mai importante căi de rezolvare a conflictelor sunt: cunoaşterea reciprocă; 
comunicarea periodică cu aspecte formale şi informale; acceptarea reciprocă, înţelegere şi toleranţă faţă de 
diferenţe; evaluarea permanentă a relaţiilor comune; sprijinul acordat familiei în raport cu creşterea şi 
educarea copilului; atmosfera destinsă, non-formală şi pozitivă în întâlnirile cu părinţii; educatoarea trebuie 
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să fie pregătită să asculte, să fie interesată despre sugestiile date de părinţi; atunci când ei simt că ideile le 
sunt luate în serios se vor implica mai mult în sprijinirea copilului şi a grădiniţei . În acest proces de 
colaborare, rolul conducător îl are educatoarea. Ea poate să orienteze, să ajute familia în sarcinile ce-i revin, 
să asigure o unitate de vedere şi de acţiune.  

După părerea mea, cultivarea unor relaţii de parteneriat efectiv între grădiniţă şi familie, în sprijinul 
educaţiei şi creşterii copilului constituie cheia succesului viitor în adaptarea şi integrarea şcolară. Relaţiile 
de colaborare dintre părinţi şi unitatea de învăţământ pe care o frecventează copilul lor constituie primul 
pas către o educaţie deschisă, flexibilă şi dinamică a personalităţii copilului. Procesul de colaborare cu 
părinţii asigură atingerea scopului educaţional, şi anume de a obţine dezvoltarea globală a copilului. Prin 
colaborarea părinţilor cu grădiniţa, aceştia pot completa, sprijini şi dezvolta personalitatea copilului. 

 O educaţie adevărată şi reală se fundamentează în familie şi se continuă în grădiniţă şi şcoală. Pe de 
altă parte, tot ceea ce copilul învaţă în grădiniţă pierde din importanţă şi eficienţă în condiţiile în care părinţii 
nu întăresc şi nu valorifică programul educativ desfăşurat în cadrul grădiniţei. Toate aceste motivaţii conduc 
la necesitatea realizării parteneriatelor reale dintre familie şi grădiniţă, în care spre beneficiul copiilor, 
implicarea familiei în viaţa grădiniţei să fie una concretă, activă şi de durată, aşa încât membrii acestora să 
devină parteneri reali în educaţia copiilor lor. 

Serbările şcolare reprezintă evenimente de o importanţă deosebită în activitatea elevilor şi în viaţa 
familiilor acestora-atât din punct de vedere afectiv, cât şi cognitiv, dând ocazia elevilor de a prezenta, într-
o manieră personală şi originală, tot ce au învăţat pe parcursul unui semestru sau an şcolar. Acest tip de 
activităţi extracurriculare au reprezentat întotdeauna un prilej de manifestare inedită al talentului nativ al 
copilului. Este o ocazie în care copilul îşi poate pune în valoare inteligenţa dominantă descoperită şi 
valorificată de cadrul didactic. De multe ori familia este surprinsă de potenţialul propriului copil. 

Cântecul, dansul, recitarea de poezii sau interpretarea unor piese de teatru reprezintă câteva dintre 
formele de manifestare prin care copilul îşi satisface nevoia de afirmare de joc, căpătând încredere în 
propriul potenţial artistic şi cognitiv. De aceea o sărbătoare şcolară reprezintă un mijloc eficient de educare, 
de influenţare formativă a copiilor, de sudare a colectivului, de asigurare a unor contexte educaţionale în 
care relaţionările se produc în condiţii inedite, de încurajare a talentului, de dezvoltare a aptitudinilor şi de 
stimulare a copiilor timizi sau mai puţin talentaţi 
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 IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE 

 ÎN PARTENERIAT CU PĂRINȚII 
 (REFERAT SIMPOZION NAȚIONAL) 

 
 PROF. ÎNV. PREȘC. MATEI LOREDANA-IZABELA 

 GPP ,,ACADEMIA PITICILOR”, CURTEA DE ARGEȘ 
 
 Grădinița și familia sunt doi factori primordiali în dezvoltarea și educația copilului preșcolar.Bazele 

personalității se pun în grădinită,care mai târziu va fi parte integrantă a unei societăți a cărei cerințe se 
diversifică în permanență. 

 Puntea de legătură cu familia este grădinița ,care vine în sprijinul acestora ori de câte ori este nevoie 
prin recomandări constructive și benefice în educația copiilor. Mediul familial este primul mediu educativ 
și socializator pe care îl cunoaște copilul și a cărui influiență îi marchează existențial dezvoltarea ca individ. 
Legătura copilului cu familia este,din această cauză,extrem de puternică și –din mai multe puncte de vedere-
de neînlocuit.Familia îndeplinește importante funcțiuni în procesul general al integrării copilului în mediul 
social:crează o dependență absolută a copilului de membrii micro- grupului familial: din punct de vedere 
fizic,psihic și material,oferă primele modele comportamentale care se imprimă asupra întregii evoluții a 
individului. 

 După familie,grădinița este locul cu care copilul intră în contact,dar și locul unde ar trebui să se simtă 
bine,în siguranță,unde să găsească liniște,căldură,dar și plăcerea de a realiza activități instructive, astfel 
copilul preșcolar începe să își definească treptat începutul personalității. Mediul preșcolar îi oferă copilului 
un prim mediu socializator de tip organizațional,care își relevă o parte din caracteristicile și particularitățile 
lui ca mediu instituționalizat:oferă copilului un cadru social bazat pe o normalitate elementară constând în 
anumite reguli de conviețuire cu ceilalți,îl familiarizează pe copil cu micro-grupul social în cadrul căruia 
învață să devină partener,să joace unele roluri sociale,îl obișnuiește pe copil cu programul orar,cu 
programul de viață,cu schimbarea mediului de existență, stimulează dezvoltarea autonomiei personale și a 
independenței. 

 Activitatea educativă ce se realizează în grădiniță nu poate fi separată,izolată de alte influiențe 
educative ce se exercită asupra copilului și,mai ales,nu poate face abstracție de toate acestea. Educația 
trebuie să se manifeste în permanență ca o acțiune umanitară,coerentă,iar împlinirea acestui deziderat 
urmează să stea în mod expres în atenția personalului didactic calificat pentru a face munca educativă din 
grădiniță. Cunoscând aceste caracteristici și comparând efectele pe care cele două medii educative le 
exercită asupra copilului, importanța parteneriatului grădiniță-familie este primordial în dezvotarea 
personalități copilului preșcolar. 

 
 ,,Copiii descoperă totul în nimic;oamenii nu găsesc nimic în toate.” Giacomo Leopardi 
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ÎN ȚARA LUI MOȘ CRĂCIUN 

(PROGRAM DE SERBARE 
PENTRU GRUPA MICA) 

 
PROF. INV. PREȘC. MATEVICI LUMINIȚA 

GRADINIȚA P.P. NR. 2  
PAȘCANI, JUD. IAȘI 

 
Personaje: Crăciuna, Moș Crăciun, Zâna Iarnă, Ceasul, Rudolf, Comet, spriridușii 
 
Decor: atelierul lui Moș Crăciun cu mese, scaune, jucării, cutii de cadouri, saci cu cadouri. 
 
Renii înhămați la sanie într-o parte a sălii de clasă. 
 
Toți spiridușii dorm cu capul pe masă : 
De o parte și de cealaltă stau CRĂCIUNA, MOȘ CRĂCIUN, ZÂNA IARNĂ ȘI CEASUL. 
 
Crăciuna: -Azi, copii din lumea-ntreagă, 
 Stând pitiți pe la ferestre, 
Iscodesc în bezna neagră 
Moș Crăciun dacă sosește . 
Știu ei sigur că o vrajă 
Genele lungi le înnoadă 
Și oricât ar sta de strajă 
Pe Crăciun nu pot să-l vadă 
 
Zâna Iarnă :-Veți afla cu toți îndată 
O poveste-adevărată  
Despre un atelier 
Cum nu este altu-n cer ! 
 
Ceasul (trezindu-i pe spiriduși ): 
-Tic-tac, tic-tac, 
Orele sunt numărate  
Jucării neterminate 
Și cutiile lucioase 
Nu-s legate, nu-s frumoase! 
 
Cântec: „CEASUL” 
 
Ren Rudolf :-Hai, maeștrilor, trezirea! 
Să sfârșim lucrul acum ! 
N-am răbdare, îmi știți firea! 
Vreau îndat să plec la drum ! 
 
Ren Comet :-Rudolf, stai, că după tine  
Plecăm fără Moș Crăciun! 
Ai răbdare să termine 
Lucrul și pornim la drum ! 
 
 
Cântec:„ RENUL LUI MOȘ CRĂCIUN” 
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Moș Crăciun: -Ei, Crăciuna mea iubită, 
Nu mai fi îngriorată! 
Căci muncind azi împreună 
Treaba va fi terminată! 
 
Ceasul :-Tic-tac, tic-tac 
Iată că dansează-acum 
Tic-tac, tic-tac 
Meșterii lui Moș Crăciun! 
 
Cântec și dans :„SPIRIDUȘII VESELI ” 
 
R:Spiriduși, spiriduși, 
Veseli spiriduși, 
Toată ziua ne distrăm  
Împreună noi dansăm! 
Nu vă mirați că suntem mici. 
Suntem foarte harnici! 
Suntem spiridușii lui Moș Crăciun! 
Și tot ce facem, facem bun! 
 
Spiridușii se prezintă: 
1.-Acesta sunt doar eu! 
Vesel sunt mereu! 
Pe moșul drag eu îl iubesc 
Și mereu eu îi gătesc. 
 
2.-Sunt(nume)și-s actor, 
Mare negustor! 
Fac multe prăjituri 
Și mă pricep la sărituri. 
R: 
 
3.-(nume )mă numesc! 
Pe copii eu îi iubesc! 
Castele construiesc 
Și ghetuțe lustruiesc! 
 
4.-Zâne și spiriduși, 
Hazlii și jucăuși, 
Pentru voi toți lucrăm  
Și jucării noi fabricăm. 
R: 
 
5.-Toată ziua-i gălăgie 
Pentru orice jucărie. 
Dacă e o ciocolată 
Fiecare-o vrea pe toată. 
 
6.-Dacă unul vrea la deal , 
E motiv clar de scandal . 
Fiindcă cel”lalt vrea la vale . 
Să se-mpace nu e cale ! 
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R: 
 
7.-Iarna a sosit! 
Sacul este pregătit. 
Cu dorințe mii și mii 
Primite chiar de la copii. 
8.-Noi atent le selectăm! 
Lui Moș Crăciun le arătăm. 
El are o listă mare 
Și vine la fiecare! 
Moș Crăciun :–Da, da-i adevărat! 
Voi munciți neîncetat 
Sunteți spiriduși vestiți 
Meșteri foarte iscusiți! 
R: 
Zâna Iarnă:-Când spre cer colinde urcă 
 Despre Domnul nostru bun, 
Nici un spiriduș nu-ncurcă 
Darurile de Crăciun! 
Fiindcă ele-aduc în case 
La părinți ,copii mereu 
Gânduri bune și frumoase 
Și credință-n Dumnezeu! 
 
Colinde:„Astăzi s-a născut Hristos” 
„Colindul piticilor” 
„Dom,dom să-nălțăm” 
 
Moș Crăciun:-Nu mai sunt scrisori prea multe! 
Doar cea de sub clopoțel! 
-Uite-aici ar vrea să-asculte  
Muzică un băiețel! 
 
Toți pun cadouri în sacul moșului și sacul în sanie. 
 
Crăciuna: -Spiriduși, grăbiți-vă! 
Și voi reni înaripați! 
De drum pregătiți-vă! 
Spre Pământ curând zburați! 
 
Renii înhămați așteaptă să urce Moș Crăciun. 
 
Moș Crăciun îimângâie pe reni : 
-O-ho-ho !Rudolf, Comet, renii mei 
Săniuța ne asteaptă 
Veți zbura ca niște zmei 
Spre copii ce ne-așteaptă! 
 
Rudolf: -Comet, nu mai am răbdare! 
Ce cadouri, ce minune! 
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Spiriduș: -Ultimul cadou legăm ! 
Dragilor, luați aminte: 
Nici un puști să nu uităm  
Dacă e bun și cuminte ! 
 
Spiriduș: - Hai să mai vedem o dată 
Dacă totu-i aranjat! 
Fiindcă renii pleacă-ndată 
Să greșim ar fi păcat ! 
 
Moș Crăciun urcă în sanie : 
-Bun rămas, copiii mei! 
Și Crăciuna mea iubită ! 
Sania cu renii mei  
Va zbura într-o clipită! 
 
Spiridușii: -Asta e menirea noastră 
Pe copii să-i bucurăm 
Dragostea și munca noastră  
An de an noi lor le-o dăm ! 
 
Renii trag sania iar spiridușii cântă și dansează ! 
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MAGIA SÃRBATORILOR DE IARNÃ! 

TRADIŢII SI OBICEIURI 
 

MÃTIŢÃ S. MIHAIELA, PROFESOR DISCIPLINE TEORETICE MUZICALE 
LICEUL DE ARTE “BALASA DOAMNA” DIN TARGOVISTE 

  
Buna ziua dragii mei colegi! 
V-am invitat la o întâlnire ON-LINE pentru “a depana” împreună poveşti şi experienţe traite în 

preajma sărbătorilor de iarnă, pentru a ne linişti şi a ne îmbunătăţi cu “magia lor”. 
Îl am alături pe bunicul meu care a călătorit mult în toată lumea, şi care, ne spune şi noua din tradiţiile 

şi obiceiurile altor popoare. 
Ultimile minute mi le rezerv eu, să aduc pentru voi tradiţii şi obiceiuri româneşti, din oraşele şi mai 

ales satele ţării noastre, zone pe care le-am vizitat. 
- Bunicule, către ce tărâm de poveste pornim cu tine la drum? 
- Ei…, dragi copii nu voi putea “destăinui” într-o oră din tainele şi frumuseţile văzute într-o 

viaţă…dar, dacă e CRÅCIUN, bradul e împodobit, copiii pregătiţi de colind, iar gospodinele în zor mare 
cu mâncarea şi pregătirea bucatelor alese, o sa încep cu…una din Ţările Scandinave: 

 FINLANDA 
Pentru finlandezi, Crăciunul e cea mai mare sărbătoare din an. Spre deosebire de suedezi, finlandezii 

împodobesc bradul în dimineaţa de Ajun, iar decoraţiunile lor favorite sunt fructele, dulciurile, steguleţe în 
culorile naţionale şi lumânările. Culorile preferate sunt roşu, verde, alb, auriul şi argintiul. 

SUEDIA 
Crăciunul este sărbătorit ca în majoritatea ţărilor pe 25 Decembrie şi e denumit “JUL” la fel este 

denumit şi în Norvegia, unde copiii primesc cadouri în şosetele agăţate deasupra şemineului. În această 
parte a globului se poate vedea AURORA BOREALA ceea ce dă farmec şi magie acestor locuri. 

Dupa cum ştiţi în România trăiesc naţionalităţi conlocuitoare, unele de religie ortodoxă sau catolică, 
naţionalităţi ce sărbătoresc Crăciunul ca şi noi: maghiari, ucrainieni, germani, ruşi, bulgari, croaţi, sârbi, 
slovaci, greci, italieni, polonezi, cehi ce au frumoase şi interesante obiceiuri de iarnă, despre care vă voi 
povesti în anul următor. 

- Bunicule e atât de frumos că te am fi ascultat un an întreg…, dar ora trece şi aş vrea să închei 
această “MAGIE” cu minunatele “obiceiuri româneşti” aceste sărbători religioase ce se desfaşoară între 24 
Decembrie şi 6 Ianuarie, cu bucurie şi mese îmbelşugate, frumos şi apetisant împodobite cu “conuri de 
brad” dar şi cu: tobă, sarmale, cârnaţi, friptură, cozonaci toate cu dragoste pregatite pentru familie şi oaspeţi. 

Sărbătorile de iarnă, cuprind însă şi o “bogăţie” de creaţii şi manifestări, dintre care cel mai 
reprezentativ este COLINDUL. Colindele sunt adresate gazdelor, cu urări de bine cu prilejul sărbătorilor. 
Au melodii foarte frumoase şi ritmuri specifice. Astfel, un colind foarte vechi am ascultat în Bihor “Asta-i 
ficuţa gazdii”. Dar, colindele se aud în toată ţara din Maramureş până în Oltenia, din Bucovina până în 
Muntenia: “Şi-am plecat să colindăm” sau “ Sus boieri, nu mai dormiţi” şi avem “Cântec de stea”, 
“Pluguşorul” cu substart agricol arhaic, “Sorcova” mult îndrăgită de copii, obiceiul colindului cu măşti cu 
speciile: Irozii, Capra, Ursul cu personaje costumate. Viclaimul şi Magii toate amintind de Naşterea 
Mântuitorului Isus Hristos. 
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IMPORTANȚA ACTIVITAȚILOR EDUCATIVE  

IN PARTENERIAT CU PARINȚII 
 

PROF. MAXIM SIMONA 
GRADINIȚA CU PP NR 8 SIGHETU MARMATIEI 

 
 Educația este un proces împărțit între părinți și profesori, al cărui obiectiv este formarea integrală a 

copiilor. Pentru a duce la bun sfârșit o educație integrală este necesar să existe canale de comunicație și 
acțiuni ale familiei cu școala, doar așa se produce dezvoltarea intelectuală, emoțională și socială a copiilor, 
în cele mai bune condiții. 

 Colaborarea familiei cu școala/grădinița dezvoltă copiilor impresia că, deși se află în două spații 
diferite, ele sunt complementare. Participarea activă a părinților în viața școlară a copiilor se materializează 
printr-o mai bună autostimă a copiilor, un randament școlar mai bun, relații și atitudini pozitive ale părinților 
despre școală. Familia și școala trebuie să împartă responsabilitățile în educarea copiilor. Ambii au un rol 
fundamental în dezvoltarea integrală a copilului.  

 Colaborarea familiei cu grădinița/școala are o importanță majoră, cu efecte pozitive asupra elevilor, 
părinților, profesorilor, școlii și comunității. Între familie și școală trebuie să existe o comunicare foarte 
strânsă. Dacă un profesor vrea să educe, trebuie să colaboreze cu părinții, pentru ca efortul pe care îl 
realizează la clasă să aibă continuitate și în restul zilei. 

 Prin încheierea parteneriatelor cu părinţii, aceştia sunt încurajaţi să ia parte la planificarea şi derularea 
programelor educative pentru copii, ceea ce implică o responsabilizare şi o eficienţă sporită. Astfel, părinţii 
au posibilitatea să-şi cunoască mai bine copiii, modul lor de manifestare în viaţa de grup, pot înţelege mai 
bine rolul lor educativ.  

 Printre obiectivele principale ale colaborării dintre instituţiile educative şi familie putem aminti: 
înlăturarea factorilor perturbatori în cadrul comunicării grădiniţă - şcoală –familie; creşterea gradului de 
implicare a părinţilor în toate activităţile şcolare şi extraşcolare; schimbarea mentalităţii neadecvate a unor 
părinţi faţă de grădiniţă / şcoală; cunoaşterea de către părinţi a posibilităţilor şi nevoilor psiho-fizice ale 
copiilor; învăţarea unor deprinderi şi tehnici de muncă intelectulală sub formă de activităţi comune elevi – 
părinţi – cadre didactice. 

 O educaţie adevărată şi reală se fundamentează în familie şi se continuă în grădiniţă şi şcoală. Pe de 
altă parte, tot ceea ce copilul învaţă în grădiniţă pierde din importanţă şi eficienţă în condiţiile în care părinţii 
nu întăresc şi nu valorifică programul educativ desfăşurat în cadrul grădiniţei. Toate aceste motivaţii conduc 
la necesitatea realizării parteneriatelor reale dintre familie şi grădiniţă, în care spre beneficiul copiilor, 
implicarea familiei în viaţa grădiniţei să fie una concretă, activă şi de durată, aşa încât membrii acestora să 
devină parteneri reali în educaţia copiilor lor 

 Activităţile desfăşurate în parteneriat cu părinţii sunt modalităţi propice pentru atingerea unor 
obiective comune în ceea ce priveşte educaţia preşcolarilor, la acestea adaugându- se plăcerea de a fi alături 
de colegi, activităţile desfăşurându-se într-o atmosferă de voie bună, având, pe lângă valoarea social–
educativă şi un efect reconfortant. 

 Pentru a avea o relaţie pozitivă cu preşcolarii trebuie să ştim să le descoperim trebuinţele şi nevoile, 
pentru ca legăturile ce se stabilesc între preşcolari şi adulţi să se bazeze atât pe încredere, dar mai ales pe 
respectul reciproc. După cum bine se ştie familia este factorul primordial în educarea unui copil şi educaţia 
începe în familie. Legătura între grădiniţă şi familie va trebui să se interpătrundă, iar educatorul să cunoască 
foarte bine mediul de viaţă al copilului, pentru a putea colabora. 

 Parteneriatul dintre grădiniţă şi familie organizat corect, duce la o educaţie solidă, fără pericol de 
eşec şcolar mai târziu. Preşcolaritatea reprezintă piatra de temelie a personalităţii în formare a copilului, iar 
prezenţa familiei în cadrul grădiniţei va fi liantul între copil şi mediul necunoscut iniţial. Parteneriatul 
grădiniţă – familie, acţiunile pe care aceştea le desfăşoară, continuarea de către familie a activităţilor din 
grădiniţă, duc la formarea copilului pentru viaţa de adult. 

 Adevăraţii beneficiari ai acestui parteneriat sunt copii, ei simt dragostea şi apropierea părinţilor, nu 
numai prin bunăvoinţa şi bucuriile ce li se oferă acasă ci şi interesul pe care părinţii îl acordă în realizarea 
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activităţilor din grădiniţă. Astfel copii sunt mai siguri pe sine, trăiesc mândria de a-şi vedea părinţii în 
situaţii apropiate lor şi de a-i aprecia şi mai mult. 

 Părinţii au şansa de a deveni participanţi la educaţie prin implicarea efectivă şi prin emoţiile trăite 
alături de copii lor, au prilejul de a sta foarte aproape de ei, de a-i înţelege mai bine, de a-i observa şi de a 
fi fermi convinşi de buna colaborare cu instituţii şi specialişti în dezvoltarea psihică şi fizică a copiilor lor 
prin participarea la desfăşurarea unui proces instructiv-educativ bine fundamentat şi organizat. 
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IMPORTANȚA ACTIVITAȚILOR EDUCATIVE 

 IN PARTENERIAT CU PARINȚII 
 

PROF. ÎNV. PREȘC. CHIRA MIHAELA IOANA 
GRADINIȚA P.P. ,,PITICOT” CIMPENI / ALBA 

 
“Fiecare copil pe care îl educăm este un OM dăruit societăţii” (N. Iorga) 
 Familia și școala trebuie să împartă responsabilitățile în educarea copiilor. Ambii au un rol 

fundamental în dezvoltarea integrală a copilului. Colaborarea familiei cu grădinița/școala are o importanță 
majoră, cu efecte pozitive asupra elevilor, părinților, profesorilor, școlii și comunității. Între familie și 
școală trebuie să existe o comunicare foarte strânsă. Dacă un profesor vrea să educe, trebuie să colaboreze 
cu părinții, pentru ca efortul pe care îl realizează la clasă să aibă continuitate și în restul zilei. Pentru a duce 
la bun sfârșit o educație integrală este necesar să existe canale de comunicație și acțiuni ale familiei cu 
școala, doar așa se produce dezvoltarea intelectuală, emoțională și socială a copiilor, în cele mai bune 
condiții.Colaborarea familiei cu școala/grădinița dezvoltă copiilor impresia că, deși se află în două spații 
diferite, ele sunt complementare. Participarea activă a părinților în viața școlară a copiilor se materializează 
printr-o mai bună autostimă a copiilor, un randament școlar mai bun, relații și atitudini pozitive ale părinților 
despre școală. De la venirea în grădiniţa educatoarea întreprinde activităti de cunoaştere a copiilor şi 
familiilor acestora. Studiază dosarele personale, chestionarele aplicate la început de an, organizează 
colectivul de părinţi alegând comitetul de părinţi şi repartizează fiecăruia atribuţiile. Stabileşte un program 
de activităţi cu familia, proiecteză întâlniri individuale şi colective, consultaţii, activităţi extracurriculare. 
Ţine legătura permanent cu părinţii prin orice mijloace, fie telefonic sau prin e-mail, prin corespondenţa 
sau prin avizierele şi panourile de la clasa, accesul la portofoliul copilului s-a dovedit a fi eficient şi 
multumitor pentru ambele părţi. Participarea părinţilor la activităţile demonstrative a permis părinţilor să 
fie proprii evaluator ai copilului şi posibilitatea de a-l aprecia ţinând seama de cerinţele educatoarei cât şi a 
colectivului din care face parte. Serbările reprezintă o altă modalitate de colaborare cu familia. Dacă familia 
va fi implicate de la început în programul educative, ea va percepe corect importanţa colaborarii cu grădiniţa 
şi beneficiile acestei colaborări, iar implicarea sa în activitatea grădiniţei va fi constientă, interesantă şi 
reciproc avantajoasă. Beneficiar în parteneriatul grădiniţă-familie este copilul care treptat prin modul de 
comportare va scoate în evidentă rezultatele acestui parteneriat şi îşi va descoperi părinţii ca parte 
importantă a educaţiei sale. Familia educă prioritar copilul, grădiniţa continuă pe coordinate noi tot ce s-a 
făcut şi s-a realizat în familie. Lor li se adaugă natura, societatea, viaţa sub toate aspectele, considerate pe 
buna dreptate, cel mai mare dascăl! Pentru a răspunde standardelor impuse de comunitate în ceea ce priveşte 
valorile şi responsabilităţile familiei, vis-a-vis de personalitatea copilului, asistăm la dezvoltarea unor 
iniţiative de organizare a unor cursuri sau programe pentru părinţi, majoritatea susţinânduse în cadrul 
grădiniţei de către educatoare. Aceste cursuri sau programe încearcă să răspundă experienţelor părinţilor 
sau viitorilor părinţi în ce priveşte abilităţile necesare creşterii şi educării copilului. Cu intenţia ca fiecare 
copil să beneficieze de educaţie şi instrucţie conform posibilităţilor şi particularităţilor sale, părinţii trebuie 
antrenaţi în acest demers. Astfel, se pot comunica părinţilor concluziile observaţiilor făcute, atrăgându-le 
atenţia asupra părţilor bune ale personalităţii copiilor, dar şi asupra aspectelor ce trebuie înfrânate, stopate, 
ori călăuzite spre altă direcţie. Familia îl pregăteşte pe copil pentru integrarea în grădiniţă, orientându-l spre 
lumea cunoaşterii, a activităţilor curente, iniţiindu-l în deprinderi fundamentale. Fără o susţinere afectivă, 
fără un ansamblu de activităţi, de achiziţii şi experienţe, întâlnirea copilului cu grădiniţa va fi cu atât mai 
violentă, iar procesul de instrucţie şi educaţie ar deveni inoperant. Se ştie că familia reprezintă una din cele 
mai vechi forme de comunitate umana, ce asigura menţinerea continuităţii biologice, culturale a societăţii, 
satisfacerea nevoilor personale, asigurând sentimentul siguranţei, menţinerii si dezvoltării personalităţii. 
Familia nu este numai primul adăpost al copilului, ci este şi prima bază de lansare a lui în lume. Pentru a-
şi îndeplini acest rol familia trebuie să se deschidă lumii, oferind copilului 4 posibilitatea de a pătrunde în 
ea. Familia este primul iniţiator sociocultural al copilului. Aici se pun bazele incipiente ale dezvoltării 
intelectuale, morale, estetice, fizice şi sociale ale copilului. Modul de exercitare a rolului părinţilor, reglarea 
raporturilor dintre membrii familiei, grija faţă de bunurile comune, organizarea vieţii de la micile treburi 
gospodăreşti la activităţile recreative şi creative, atenţia care se acordă fiecărui membru al familiei sunt 
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percepute şi trăite de copil în mod diferit, la fiecare vârstă. Grădiniţa nu poate face minuni, iar educaţia dată 
în această instituţie nu va avea rezultate bune, dacă nu se va sprijini şi nu va colabora cu familiile copiilor. 
În concluzie, putem spune că reuşita privind devenirea umană a copilului depinde de o colaborare 
prodigioasă dintre doi factori educaţionali de bază: grădiniţa şi familia. 

 
BIBLIOGRAFIE: 
1.„Dezvoltarea copilului de la întrebări şi nelinişti, la sprijin” Jitariu, Alina Codruţa Editura Diana, 

Piteşti, 2010  
2 .Dolean, Ioan; „Meseria de părinte”, Editura Aramis, Bucureşti, 2002 Dolean, Dacian Dorin  
3.Littauer, Florence „Personalitate plus – Cum să-i înţelegi pe ceilalţi înţelegându-te pe tine însuţi” 

Editura „Business Tech International Press, Bucureşti, 2004 
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 ACTIVITĂȚILE ONLINE LA GRĂDINIȚĂ 

 
 PROF. INV. PREȘC. NEGRU MIHAELA 

 GRADINIȚA P.P. 36 TIMIȘOARA 
 
 Mi-e dor...de grupa mică. Anul acesta am preluat grupa mică. Copiii s-au adaptat surprinzător de 

repede la programul grădiniței, la regulile noi impuse. Nu au observat că nu există covor, perdele, păpuși 
îmbrăcate, perne sau huse, decor de toamnă. Sunt o nouă generație: generația COVID. Mie îmi părea clasa 
goală, tristă, mese depărtate, scăunele puține, jucării puține. Lor li se părea totul normal. Nu mai era 
aglomerația, bucuria și gălăgia de altădată. 

 Totul a durat șase săptămâni. Apoi liniștea s-a accentuat. Suntem online pe Google Classroom. 
Suntem și mai puțini. Eram 29 de preșcolari înscriși. Au participat la activități 17 copii. Ceilalți nu i-am 
văzut niciodată. Așteaptă să intrăm în normal ca să vină la grădiniță. Acum, am feedback de la 3,4, copii. 
Cu ceilalți pe grupul de whatsapp, câteodată. Unii au frați mai mari care participă la activitățile școlare. 
Poți pretinde părinților, pe care unii nu i-ai văzut niciodată, să fie disponibili pentru cel mic, de trei ani? 
Absurdul constă în faptul că cei mici nu se cunosc între ei: fiind împărțiți în două subgrupe nu s-au întâlnit. 
Sunt colegi de clasă dar nu s-au văzut... 

 Oare pentru ce s-a investit, în învățământul preuniversitar, în containere, dozatoare în fiecare clasă, 
materiale dezinfectante, măști, contracte cu firme specializate în colectarea măștilor utilizate, etc? Pentru 
șase săptămâni de activitate? De ce s-au închis toate unitățile școlare, inclusiv în zonele unde rata de 
infectare era scăzută sau inexistentă? 

 Sunt doar niște întrebări retorice. Sunt doar vorbe așternute pe hârtie la fel ca multitudinea de 
documente întocmite în orice unitate școlară.  

 Copiii au nevoie de relaționare cu persoane de aceeași vârstă dar și cu adulți din afară familiei 
.Mediul grădiniței, autoritatea și totodată căldura cadrului didactic, multitudinea sarcinilor, rutinelor, 
tranzițiilor, limbajul nonverbal, sunt câteva exemple care lipsesc din mediul online. Sunt tocmai cele care 
asigură o dezvoltare afectivă, de grup, de apartenență, de spirit de colegialitate. Sunt necesare adaptării la 
mediul școlar. 

 De aceea, consider că cei mai afectați în această perioadă, sunt ei, copiii, lucrul nostru cel mai de 
preț pe acest pământ. Și da, acestea nu sunt vorbe așternute pe hârtie. 

 Utilizarea platformei Google Classroom este binevenită în acest context. Decât nimic...Mă bucur 
când primesc feedback din partea copiilor și a părinților, indiferent sub ce formă. Nu contează că și-au făcut 
tema. Contează că și-au amintit de grădiniță, că știu că în spatele ecranelor cineva urmărește povestea, 
poezia, cântecelul... 

 Este primul an când, de sărbătorile de iarnă, clasa nu a îmbrăcat haine de iarnă: beculețe, ornamente, 
lucrări ale copiilor. Clasa a rămas singură și pustie. 

 Speranța rămâne. Ne vom reîntâlni după..., după această perioadă care ne-a oferit o nouă imagine 
asupra vieții și a puterilor noastre limitate. Sperăm că, la pandemia viitoare, generațiile viitoare vor știi mai 
bine să o gestioneze. 

 Măcar să fim mai buni, mai înțelepți, mai răbdători...Facem tot ce credem că e mai bine ca să nu 
avem regrete. 

 Dragi copii, ne vom juca din nou împreună! 
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 IMPORTANȚA ACTIVITAȚILOR EDUCATIVE  

IN PARTENERIAT CU PARINȚII 
  

 PROF. INV. PREȘCOLAR MIHAIEȘ MARIA ALINA  
 GRADINIȚA "ZANA FLORILOR", BUCUREȘTI 

 
 Parteneriatul este definit "ca asocierea a doi sau mai mulţi parteneri,iar în literatura de  
specialitate,acesta reprezintă modul formal sau informal,prin care două sau mai multe părți hotărăsc 

să acționeze împreună pentru a atinge un scop comun". 
 Cu ocazia încheierii parteneriatelor cu părinţii, aceştia sunt încurajaţi să ia parte la planificarea şi 

derularea programelor educative pentru copii, acest lucru implică o responsabilizare şi o eficienţă sporită. 
În acest mod, părinţii au oportunitatea să-şi cunoască mai bine copiii, modul lor de manifestare în 
colectivitate, pot înţelege mai bine rolul lor educativ.  

 Părinții doresc să primească informații în legătură cu copiii lor.Aceștia doresc să știe progresul pe 
care îl înregistrează copilul sau invers. 

 Pentru ca parteneriatul cu părinții să fie realizat este foarte important ca aceștia să fie priviți ca 
participanți activi,care pot contribui la educarea copiilor lor. Cadrele didactice să ia în considerare 
informațiile pe care le primesc de la părinți cu privire la copii,responsabilitatea să fie și de o parte și de 
alta.Părinții să fie parte activă la continuarea programului educativ acasă, să urmărească progresul copiilor 
și să sprijine activitățile organizate de către cadrul didactic. 

 Colaborarea dintre părinți și unitatea de învățământ la care este înscris copilul constituieun pas 
important spre o educație deschisă.Colaborarea în sine asigură atingerea scopului educațional,și anume 
acela de a obține dezvoltarea globală a copilului. 

 Educația adevărată ia naștere și se consolidează în familie,apoi continuă la grădiniță și școală.Atâta 
timp cât copilul învață anumite lucruri la grădiniță și acasă acestea nu se consolidează,se pierd. 

 Când părinții iau parte la activitățile organizate de către unitatea de învățământ,accestea vor fi mai 
atractive pentru preșcolari,iar părinții vor fi mult mai implicați și își vor da seama de importanța grădiniței 
în viața copilului. 

 Fără sprijinul activ al părinţilor, şcoala nu poate realiza obiectivele educaţionale stabilite, oricât de 
competenţi ar fi educatorii 

 Părinţii trebuie să cunoasc influenţa pe care o exercită prezenţa lor în viaţa copilului, să fie convinşi 
că educaţia dată copilului, pentru societatea actuală este diferită de cele precedente, că societatea actuală 
va fi diferită, iar copilul trebuie pregătit într-un mod corespunzător.  

 Educaţia desăvârşeşte fiinţa umană, educaţia pe care copilul o primeşte în familie, în şcoală şi de la 
comunitate. 

 Implicarea părinţilor joacă un rol semnificativ în cadrul intervenţiei şcolare. 
 Acţiunile care implică părinţii produc o schimbare în ambientul familiei şi cresc aspiraţiile, atât ale 

părinţilor pentru copiii lor, cât şi ale copiilor înşişi. 
 Serbările școlare reprezintă evenimente deosebite în activitatea preșcolarilor,dar și ăn viața familiilor 

acestora.În acest mod,copiii prezintă într-un mod personal și original tot ceea ce au învățat pe parcursul 
unui semestru sau al unui an. 

De cele mai multe ori familia este surprinsă de potențialul propriului copil. 
 Aceste manifestări ale preșcolarilor reprezintă un mijloc de educare,de sudare a colectivului,de 

încurajare a talentului,de stimulare a copiilor introvertiți sau mai puțin talentați. Colaborarea cu familia se 
poate realiza printr-un program comun de activități ale școlii (grădiniței) -(lectorate cu părinţii, şedinţe, 
consultaţii, vizite la domiciliul elevului, serbări şcolare,excursii). 

 Părinţii trebuie să vadă în cadrul didactic un colaborator, un om adevărat care-i poate ajuta prin 
exemplu și atitudine. Aşadar sarcina şcolii este să identifice situaţiile problemă din familiile copiilor, să 
dirijeze strategiile educative în favoarea elevului şi să conştientizeze că relaţia de colaborare şcoală-familie 
este determinantă în educarea copiilor. 

 Educaţia în familie devine un proces de pregătire pentru viaţă. 
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE  

ÎN PARTENERIAT CU FAMILIA 
 

PROF. ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR: MIHALACHE CRISTINA-LILIANA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ VRATA, JUD. MEHEDINȚI 

 
Termenul parteneriat este „definit ca asocierea a doi sau mai mulţi parteneri, iar în literatura de 

specialitate, parteneriatul reprezintă modalitatea, formală sau informală, prin care două sau mai multe părţi 
decid să acţioneze împreună pentru atingerea unui scop comun.” 

Prin încheierea parteneriatelor cu părinţii, aceştia sunt încurajaţi să ia parte la planificarea şi derularea 
programelor educative pentru copii, ceea ce implică o responsabilizare şi o eficienţă sporită. Astfel, părinţii 
au posibilitatea să-şi cunoască mai bine copiii, modul lor de manifestare în viaţa de grup, pot înţelege mai 
bine rolul lor educativ. Printre obiectivele principale ale colaborării dintre instituţiile educative şi familie 
putem aminti: înlăturarea factorilor perturbatori în cadrul comunicării grădiniţă - şcoală –familie; creşterea 
gradului de implicare a părinţilor în toate activităţile şcolare şi extraşcolare; schimbarea mentalităţii 
neadecvate a unor părinţi faţă de grădiniţă / şcoală; cunoaşterea de către părinţi a posibilităţilor şi nevoilor 
psiho-fizice ale copiilor; învăţarea unor deprinderi şi tehnici de muncă intelectulală sub formă de activităţi 
comune elevi – părinţi – cadre didactice. Majoritatea părinţilor au nevoie de informaţii de bază referitoare 
la copiii lor. Ei vor să fie informaţi despre scopul de bază al programului educativ la care participă copiii 
lor şi doresc să fie implicaţi în luarea deciziilor. Părinţii vor să fie la curent cu progresele copilului. Pentru 
realizarea parteneriatului cu părinţii este esenţial ca: părinţii să fie priviţi ca participanţi activi, care pot 
aduce o contribuţie reală şi valoroasă la educarea copiilor lor; să se recunoască şi să se valorifice 
informaţiile date de părinţi referitor la copii; părinţii să ia parte la adoptarea deciziilor referitoare la copiii 
lor; responsabilitatea să fie împărţită între părinţi si educatoare; părinţii să facă parte din comitetele de 
părinţi; să ajute la continuarea programului educativ acasa; să urmarească în mod regulat progresul copiilor 
lor; să ia parte, să sprijine activităţile extraşcolare organizate împreuna cu educatoare. Datorită diferenţelor 
de scopuri, resurse, pregătire, valori, nevoilor diferite, percepţii, atitudini, de foarte multe ori exista 
posibilitatea apariţiei unor conflicte între părinţi şi educatoare ce pot fi determinate de: o slaba colaborare; 
lipsa de informaţii; intoleranţa la stilul de viaţă al celuilalt, la opiniile sau chiar la prezenţa fizică; 
neacceptarea unor diferenţe de pregătire, condiţii sociale, morale, religie, nationalitate…; lipsa unor 
preocupări în sensul construirii relaţiilor de colaborare; numărul limitat al întâlnirilor dintre educatoare şi 
părinti; neclaritate în rolurile fiecăruia şi în responsabilităţile ce le revin; disponibilitatea redusă a părinţilor 
de a participa la activităţi ; gradul scăzut de interes al unor părinţi faţă de educaţie şi evoluţia copilului.  

De aceea, cele mai importante căi de rezolvare a conflictelor sunt: cunoaşterea reciprocă; 
comunicarea periodică cu aspecte formale şi informale; acceptarea reciprocă, înţelegere şi toleranţă faţă de 
diferenţe; evaluarea permanentă a relaţiilor comune; sprijinul acordat familiei în raport cu creşterea şi 
educarea copilului; atmosfera destinsă, non-formală şi pozitivă în întâlnirile cu părinţii; educatoarea trebuie 
să fie pregatită să asculte, să fie interesată despre sugestiile date de părinţi; atunci când ei simt că ideile le 
sunt luate în serios se vor implica mai mult în sprijinirea copilului şi a grădiniţei . În acest proces de 
colaborare, rolul conducător îl are educatoarea. Ea poate să orienteze, să ajute familia în sarcinile ce-i revin, 
să asigure o unitate de vedere şi de acţiune.  

După părerea mea, cultivarea unor relaţii de parteneriat efectiv între grădiniţă şi familie, în sprijinul 
educaţiei şi creşterii copilului constituie cheia succesului viitor în adaptarea şi integrarea şcolară. Relaţiile 
de colaborare dintre părinţi şi unitatea de învăţământ pe care o frecventează copilul lor constituie primul 
pas către o educaţie deschisă, flexibilă şi dinamică a personalităţii copilului. Procesul de colaborare cu 
părinţii asigură atingerea scopului educaţional, şi anume de a obţine dezvoltarea globală a copilului. Prin 
colaborarea părinţilor cu grădiniţa, aceştia pot completa, sprijini şi dezvolta personalitatea copilului. 

 O educaţie adevărată şi reală se fundamentează în familie şi se continuă în grădiniţă şi şcoală. Pe de 
altă parte, tot ceea ce copilul învaţă în grădiniţă pierde din importanţă şi eficienţă în condiţiile în care părinţii 
nu întăresc şi nu valorifică programul educativ desfăşurat în cadrul grădiniţei. Toate aceste motivaţii conduc 
la necesitatea realizării parteneriatelor reale dintre familie şi grădiniţă, în care spre beneficiul copiilor, 
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implicarea familiei în viaţa grădiniţei să fie una concretă, activă şi de durată, aşa încât membrii acestora să 
devină parteneri reali în educaţia copiilor lor. 

 Educaţia extraşcolară permite de asemenea implicarea directă a preşcolarilor în activităţi. Teme 
precum: “Bun rămas, grădiniţă dragă! ”,“Crăciunul în inimile noastre”, “Martie - Mărţişor”, “1 
Decembrie”, “Şezătoare la muzeu” sunt foarte cunoscute și foarte îndrăgite de elevi și părinți, deoarece îi 
provoacă să se implice afectiv şi efectiv în realizarea sarcinilor, în căutarea şi sortarea materialelor necesare, 
în culegerea de informaţii şi curiozităţi referitoare la tema aleasă. 

 Am considerat că implicând părinții în activități școlare și extrașcolare, acestea vor fi mai atractive 
pentru preşcolari, iar părinții vor fi mai implicați și mai conștienți de actul didactic, de importanța grădiniţei 
în viața copilului, realizând, astfel progres în activitatea didactică. 

În urma derulării parteneriatului grădiniţă-familie am constatat un progres în ceea ce priveşte 
antrenarea preţcolarilor într-un număr cât mai mare de activităţi extraşcolare şi în domenii diverse, iar în 
alegerea strategiilor de abordare am avut în vedere compararea obiectivelor din taxonomiile cognitive, 
afective şi psihomotrice, cu tipurile de inteligenţă sau cu diverse metode şi tehnici, în funcție de nivelul 
grupei pe care o conduc. În asemenea situaţii, măiestria profesorului trebuie susţinută de diagnoza 
psihologică, fiind necesară în acelaşi timp şi o colaborare directă, permanentă între profesor, părinte şi 
copil. 

Serbările şcolare reprezintă evenimente de o importanţă deosebită în activitatea elevilor şi în viaţa 
familiilor acestora-atât din punct de vedere afectiv, cât şi cognitiv, dând ocazia elevilor de a prezenta, într-
o manieră personală şi originală, tot ce au învăţat pe parcursul unui semestru sau an şcolar. Acest tip de 
activităţi extracurriculare au reprezentat întotdeauna un prilej de manifestare inedită al talentului nativ al 
copilului. Este o ocazie în care copilul îşi poate pune în valoare inteligenţa dominantă descoperită şi 
valorificată de cadrul didactic. De multe ori familia este surprinsă de potenţialul propriului copil. 

Cântecul, dansul, recitarea de poezii sau interpretarea unor piese de teatru reprezintă câteva dintre 
formele de manifestare prin care copilul îşi satisface nevoia de afirmare de joc, căpătând încredere în 
propriul potenţial artistic şi cognitiv. De aceea o sărbătoare şcolară reprezintă un mijloc eficient de educare, 
de influenţare formativă a copiilor, de sudare a colectivului, de asigurare a unor contexte educaţionale în 
care relaţionările se produc în condiţii inedite, de încurajare a talentului, de dezvoltare a aptitudinilor şi de 
stimulare a copiilor timizi sau mai puţin talentaţi. Este foarte indicat ca pe parcursul serbării să iniţiem 
momente interactive părinţi-copii :jocuri, scenete, recitare, dansuri populare, cântece pe care părinţii fie le 
cunosc, fie le învaţă împreună cu copiii. Toate acestea contribuie la sudarea relaţiilor dintre copii şi părinţi, 
atmosfera să fie mai caldă, de sărbătoare a tuturor vârstelor. 
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ŞCOALA ŞI FAMILIA – UN PARTENERIAT NECESAR 

 
PROF. IULIANA CORINA MIHALACHE,  

LICEUL TEORETIC „CALLATIS” MANGALIA 
PROF. VIRGINICA BARABAS,  

LICEUL TEHNOLOGIC „ION BANESCU” MANGALIA 
  
 Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară este una dintre componentele importante ale dezvoltării 

personalităţii elevilor, venind în completarea activităţilor didactice şi contribuind la descoperirea şi 
stimularea aptitudinilor acestora în diferite domenii ştiinţifice sau cultural-artistice şi sportive. Aceste 
activităţi sunt necesare pentru ca elevii să-şi poată dezvolta capacităţi, aptitudini, valori şi atitudini ce ţin 
de: sociabilitate, optimism, creşterea sentimentului valoric personal, creşterea stimei de sine şi a încrederii 
în forţele proprii, dezvoltarea simţului civic, a spiritului de echipă, descoperirea vocaţiei, a talentului, 
comunicare, iniţiativă, asumare de responsabilităţi etc. Forme ale activităţii educative şcolare şi extraşcolare 
pot fi: cercurile organizate la diferite discipline de studiu, vizitele şi excursiile, drumeţiile, concursurile 
tematice, spectacolele, taberele şcolare, vizionările de filme, competiţiile sportive etc., care contribuie la 
adâncirea cunoaşterii, la descoperirea, dezvoltarea şi valorificarea intereselor şi pasiunilor, stimulează 
creativitatea, oferă cadrul afirmării şi recunoaşterii performanţelor. În plan moral, aceste activităţi 
contribuie la formarea şi dezvoltarea atitudinilor de respect pentru cunoaştere, pentru cultură, pentru 
creatorii ei, la exersarea trăsăturilor pozitive de voinţă şi caracter, oferind un grad mare de independenţă. 
Prin activităţile la care participă, elevii îşi însuşesc cunoştinţe în domeniul ştiinţei, tehnicii, literaturii și 
artei. Participând la acţiuni cu caracter artistic, la manifestări cultural-artistice, vizionând spectacole de 
teatru şi filme la cinematograf, elevii îşi cultivă dragostea pentru frumos.  

 Activităţile extraşcolare cer o bună pregătire metodologică din partea profesorilor. Este necesar să 
se creeze o atmosferă deosebit de favorabilă pentru instruire şi educaţie, să se ofere posibilitatea de 
completare şi de aprofundare a cunoştinţelor şi abilităţilor obţinute la lecţii, să fie create condiţii de formare 
a personalităţii în spiritul culturii naţionale.  

 Activităţile extraşcolare generează relaţii de prietenie şi ajutor reciproc între elevi, educă simţul 
responsabilităţii şi o atitudine justă faţă de scopurile urmărite. Important este ca elevii să fie antrenaţi nu 
numai în desfăşurarea unor asemenea activităţi, ci şi în iniţierea şi organizarea lor. Valorificarea activităţilor 
extraşcolare în practica educaţională ar trebui să se producă sistematic şi cu mai multă eficienţă, pentru 
dezvoltarea armonioasă a elevilor.  

 În organizarea şi desfăşurarea acestor activităţi educative un rol foarte important îl au părinţii, factori 
educaţionali şi parteneri ai şcolii în procesul de formare a elevilor. Prin dialog şi cooperare între şcoală şi 
familie se pot rezolva o serie de probleme care ţin de modelarea şi educarea copiilor, întrucât conlucrarea 
facilitează schimbul de idei. Funcţionarea eficientă a parteneriatului şcoală-familie poate anticipa şi preveni 
apariţia unor probleme, poate oferi alternative, soluţii şi idei noi, ingenioase, încurajând astfel inovaţia. 

 Gradul de interes şi de implicare al părinţilor în viaţa şcolară, în general, este variat: unii părinţi sunt 
mai activi sau foarte activi, alţii mai puţin. Parteneriatul îi poate stimula şi pe cei mai puţin interesaţi, 
demonstrându-le că există oricând o alternativă la pasivitate ori indiferenţă. Implicarea lor poate deveni un 
factor motivant, părinţii având posibilitatea chiar să exprime idei, în cadrul unor tipuri de activităţi 
extraşcolare, aşa cum sunt excursiile sau taberele şcolare, satisfacţia constând în faptul că ideile lor sunt 
puse în valoare şi apreciate de ceilalţi sau că pot fi utili pentru dezvoltarea propriilor copii. 
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 Parteneriatul cu părinţii va fi eficient şi durabil dacă ţinem cont de câteva principii de funcţionare a lui, 
care să ducă la conştientizarea importanţei contribuţiei fiecăruia: principiul indispensabilităţii, al egalităţii, al 
responsabilităţii, al flexibilităţii etc. 

 Astfel, şcoala, în calitatea sa de instituţie a comunităţii, în parteneriat cu părinţii, va crea în jurul său o 
nouă comunitate, care va cuprinde, în primul rând, beneficiarii direcţi ai ei, elevii, profesorii, părinţii, care, la 
rândul lor, pot face parte din diferite organizaţii publice sau private, de ordin guvernamental sau 
nonguvernamental. Şcoala devine astfel liantul dintre elev şi societate, contribuind la crearea şi dezvoltarea 
propriei viziuni despre lume şi viaţă şi a unei identităţi civice concordante cu valorile perene ale umanităţii. 
Elevii îşi dezvoltă spiritul de iniţiativă în raport cu comunitatea din care fac parte.  

 Totodată, sprijinul părinţilor este foarte important pentru implicarea elevilor şi pentru asigurarea 
convergenţei acţiunilor educative, putând fi aplicat principiul egalităţii părţilor în relaţia de parteneriat, 
principiu care schimbă viziunea privind relaţia elev-părinte-profesor. Ca parteneri egali în realizarea unor 
activităţi de participare activă şi responsabilă la viaţa comunităţii, de exemplu, elevii îşi pot dezvolta calităţile 
personale şi interpersonale: comunicare permanentă cu cei jur (familie, profesori, colegi, comunitate etc.), 
motivare şi disponibilitate crescută pentru învăţare, intuiţie şi flexibilitate (spirit de relaţionare şi de 
solidarizare cu ceilalţi), capacitate de a evalua acţiunile personale şi ale altora, responsabilitate, seriozitate, 
încredere, ataşament faţă de şcoală, familie, comunitate etc. 

 Prin implicare activă în viaţa şcolii, în general, părinţii pot contribui la creşterea nivelului educaţional 
al elevilor, dar şi la o îmbunătăţire a condiţiilor materiale, ei putând fi consultaţi în diferite aspecte, prin 
reprezentarea lor în consiliul de administraţie al şcolii: procesul decizional, analiza stadiului de educare şi 
formare a elevilor, identificarea disfuncţionalităţilor şi propunerea de soluţii de îmbunătăţire pentru toate 
tipurile de activităţi (didactice, educative şcolare şi extraşcolare), colaborare cu şcoala pentru utilizarea 
eficientă a resursei financiare voluntare a părinţilor (sponsorizări, donaţii etc.). De asemenea, ei pot participa 
activ la o serie de activităţi iniţiate sau desfăşurate de şcoală: activităţi cultural-artistice prilejuite de diferite 
evenimente sau sărbători naţionale şi internaţionale, competiţii sportive, tabere şi excursii, dezbateri şi mese 
rotunde, workshop-uri, concursuri tematice, activităţi specifice Zilelor Şcolii, Zilei Porţilor Deschise, 
Târgului Ofertelor Educaţionale, Săptămânii Meseriilor etc. 

 Activităţile extraşcolare sunt orientate astfel către comunitate, şcoala şi părinţii dobândind rolul de 
moderator şi facilitator al relaţiei cu comunitatea locală. Şcoala creează un mediu propice activităţilor 
educative pentru elevi, bazat pe încredere, respect, solidaritate şi responsabilitate, şi, împreună cu părinţii, 
orientează elevii în aceste activităţi către mediul educaţional comunitar. 

 Astfel, principiul fundamental pe care se bazează relaţia dintre toţi factorii educaţionali are la bază o 
relaţie democratică, o nouă poziţie a şcolii faţă de elevi şi părinţi, flexibilitate a tuturor actorilor educaţiei. 
Influenţa şcolii şi a părinţilor trebuie să fie simultană şi complementară în procesul de formare a elevilor, să 
aibă la bază o colaborare autentică, încredere şi respect reciproc, deschidere către schimbul şi comunicarea 
de idei. Acestor două influenţe li se adaugă anturajul şi audio-vizualul, medii importante în viaţa obişnuită a 
elevilor. Cu atât mai mult, având în vedere complexitatea şi intensitatea factorilor de influenţare şi presiune 
asupra copiilor, implicarea părinţilor şi colaborarea permanentă şi eficientă cu şcoala trebuie să răspundă 
nevoilor specifice, concrete, de emancipare socială şi spirituală a copiilor, oferind modalităţi şi condiţii 
alternative de autoeducare pentru ca personalitatea lor să se formeze şi să se dezvolte într-un mod armonios 
din perspectiva idealului educaţional al unei epoci care tinde către globalizare. 

 Valorizarea părinţilor în tot ceea ce înseamnă o şcoală de calitate, inclusiv calitatea activităţilor 
educative, devine un deziderat care va redimensiona relaţia şcoală-familie, pentru că şcoala “face parte din 
familie” (Ph. Perrenoud). Chiar dacă aşteptările părinţilor pot fi diferite în raport cu ceea ce oferă şcoala, 
majoritatea părinţilor manifestă deschidere şi interes faţă de tot ceea ce înseamnă viaţa şcolii, participarea lor 
la diversele activităţi educative organizate de şcoală accentuându-le transparenţa, părinţii nefiind interesaţi 
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doar de aspecte ce vizează succesul şcolar imediat al elevilor, ci şi de aspecte ce ţin de activitatea educativă 
formală şi nonformală. 

 Deschiderea reciprocă a şcolii către familie şi a familiei către şcoală poate lărgi universul social, 
reţelele de sociabilitate, orizontul informaţional, pedagogic şi cultural al celor două categorii de factori 
educaţionali, împreună contribuind la formarea şi dezvoltarea armonioasă a personalităţii elevilor.  
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SERBAREA, OGLINDA SUFLETEASCĂ 
 

 PROFESOR, MIHALACHE MARILENA 
 ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 1 LUNGULEȚU 

 JUDEȚUL DAMBOVIȚA 
 
 Activităţile extraşcolare, în general, au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferă cele mai eficiente 

modalităti de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare. 
 Întregul lanţ de manifestări organizate de şcoală şi în afara ei, sub atenta îndrumare a dascălului, 

aduc o importantă contribuţie în formarea şi educarea copiilor, în modelarea sufletelor acestora şi are 
profunde implicaţii în viaţa spirituală a comunităţii. 

 Orice serbare şcolară este o sărbătoare, atât pentru copii cât şi pentru profesor şi, nu în ultimul rând, 
pentru părinţii copiilor. Pregătirea unei serbări este un excelent prilej de a pune în valoare imaginaţia şi 
creativitatea fecăruia. 

 Serbările contribuie la stabilirea unei legături între cunoaşterea artei şi practicarea ei, la acumularea 
de cunoştinţe şi la lărgirea orizontului de cunoaştere a copiilor. Înţelegând şi memorând poezii, texte ale 
scenetelor sau cântece se dezvoltă memoria şi limbajul. Această formă de învăţare este condiţionată de 
dezvoltarea atenţiei. 

 Materialul artistic folosit trebuie să aibă valoare educativă şi să cuprindă materiale accesibile 
particularităţilor individuale şi de vârstă ale copiilor. Serbările copiilor încântă prin farmecul lor, prin 
prospetimea şi candoarea protagoniştilor, prin neîntrecuta spontaneitate şi sinceritate, prin naturaleţea si 
firescul comportamentului lor scenic. 

 Serbările au o importanță deosebita în educarea copiilor.În primul rând, prin conținutul lor, transmit 
un anumit mesaj, apoi copiii se pregătesc împreună și depun eforturi sustinute pentru realizarea unui scop 
comun, reușita serbării. Încordarea gradată din momentul pregătirii serbărilor culminează în ziua 
desfășurării ei, când tensiunea afectivă a clasei ajunge la maxim. 

Astfel, pregătirea și participarea la serbări este acțiunea în care copilul se obișnuiește să trăiască în 
colectiv, să se debaraseze de timiditate. 

 Serbările aduc lumină în sufletul copiilor, dau aripi imaginației, crează o atmosferă plină de plăcere, 
bucurie. În transmiterea obiceiurilor și tradițiilor în serbările preșcolare am pornit de la ideea că nu există 
un alt element artistic care să poată fi aplicat multilateral în ansamblul procesului educațional ca serbările 
școlare. Pentru copii, ele reprezintă o distracție veselă, plăcută, iar pentru cadru didacti cconstituie prilejul 
de a oferi mănunchiul bucuriei de-a lungul unui șir întreg de repetiții. Învățând copiii să desfășoare 
"Serbarea în Ajunul Crăciunului", îi implicăm în interpretarea unor roluri pe care le joacă cu plăcere:capra, 
ursul, sorcova, uratul, colindatul. 

 Prin interpretarea rolurilor și pregătirea decorurilor pentru diversele "spectacole" urmărim atât un 
efect artistic cât și pedagogic, cautând un imbold pentru a trezi la copii dorința de a cunoaște și păstra 
tradițiile și obiceiurile strămoșești. 

Pentru a avea o influență pozitivă asupra copilului, serbările trebuie să fie înțelese de acesta și să-l 
afecteze psihologic. Sensul unui spectacol va depinde de calitatea lui, de folosirea adecvată a costumațiilor 
și decorurilor,de participarea afectivă a copilului. 

 Când bat la porțile sufletului Sfintele Sărbători, ne bucurăm împreună cu copiii de neasemuita 
frumusețe a datinilor strămoșești și scoatem din comoara inimii și din lada de zestre a neamului, tezaurul 
folcloric românesc: cântecul, jocul și costumul popular specific sărbătorilor. 
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Pentru a realiza o serbare reușită, care să respecte tradițiile și obiceiurile de Crăciun, este necesară o 
adaptare și prelucrare a repertoriului specific vârstei preșcolare ce cuprinde în forme tradiționale poezii și 
cântece specifice Crăciunului. 

 Valorificând frumusețea tradițiilor și obiceiurilor populare în cadrul serbarilor cu preșcolarii reușim 
să înfrumusețăm viața copiilor, îi ajutăm să cunoasca tradițiile românesti și rolul important pe care-l au în 
viața oamenilor din cele mai vechi timpuri, modul cum aceste tradiții au dăinuit peste timp.  

 Serbările copilăriei, momentele acestea de maximă bucurie,atât pentru copii, cât și pentru 
părinți,întăresc și fortifică sufletele viitorilor adulți. Toate acestea aduc lumină în suflete,dau aripi 
imaginației, entuziasmului și stimulează gândirea creatoare. În măsura posibilităților, în cadrul serbărilor 
școlare este bine să fie prezentate și creatii artistice originale, adaptate evenimentelor și condițiilor locale. 
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ÎMPREUNA REUȘIM!- IMPORTANȚA ACTIVITAȚILOR EDUCATIVE 

 REALIZATE IN PARTENERIAT CU FAMILIA PREȘCOLARILOR 
 

GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT  
“ALEXANDRINA SIMIONESCU GHICA”TARGOVIȘTE  

PROF. INV. PREȘCOLAR: MIHALCEA FLORINA RAMONA 
 
Motto: “Singuri mergem mai repede dar împreună ajungem mai departe! ” 
Responsabilitatea dezvoltării copilului în primele etape ale vieții revine în primul rând familiei, acesta 

fiind mediul în care se naște, trăiește, se dezvoltă și se formează. Dar, ca primă treaptă a învățământului 
preuniversitar, grădiniței îi revine rolul de a contribui în mod responsabil la formarea personalității copiilor, 
de a le deschide calea spre cunoaștere, spre explorarea mediului înconjurător. Chiar dacă este „mic”, copilul, 
cu ajutorul adulților care-l înconjoară, la început familia, apoi educatorii, poate participa direct la actul 
educațional. 

Pentru reuşita actului educaţional, munca depusă de educatoare trebuie continuată, susţinută şi întărită 
de familie. De aceea, noi, educatorii trebuie să asigurăm o permanentă colaborare între grădiniţă şi familie. 
Fără sprijinul activ al părinţilor, grădiniţa nu poate realiza obiectivele educaţionale stabilite. Ceea ce învaţă 
copilul la grădiniţă poate să nu aibă importanţă dacă părinţii nu întăresc şi nu valorizează deprinderile, 
priceperile, competenţele obţinute. 

Cunoscând faptul că: fiecare persoană este unică în felul ei, că fiecare părinte are stilul propriu de 
educaţie, convingerile şi valorile personale, prin diferite activităţi vom stabili punţi de legătură pentru o mai 
bună colaborare, pentru o comunicare permanentă, totul pentru binele educabilului.  

Familia reprezintă cel mai puternic și important factor de socializare în dezvoltarea copiilor, mai ales 
în perioada copilăriei mici. Familia s-a dovedit esenţială pentru dezvoltarea psihică a copilului încă din 
primii ani ai dezvoltării acestuia, fiind o sursă primară de dragoste şi afecţiune. Familia trebuie să 
împlinească aproape toate nevoile de creştere şi dezvoltare, atât fiziologice, cât şi psihologice ale copilului. 
Aceste nevoi condiţionează fundamental calitatea achiziţiilor psihocomportamentale ulterioare.  

În cadrul familiei, copiii câştigă şi dezvoltă aproape toate achiziţiile importante de ordin psihomotor, 
cognitiv şi afectiv. Astfel, familia reprezintă cea dintâi şcoală în care copiii învaţă să se comporte în viaţă 
şi în societate.  

De la venirea în grădiniţa cadrul didactic trebuie să întreprindă activităti de cunoaştere a copiilor şi 
familiilor acestora, să studieze dosarele personale ale copiilor și chestionarele aplicate la început de an 
părinților. Educatoarea trebuie să stabilească un program de activităţi cu familia în care să proiecteze 
întâlniri individuale şi colective, consultaţii, activităţi extracurriculare. 

La intrarea în grădiniță copilul intră într-un mediu protector şi cald, un mediu care poate fi asemănat 
cu o carte de poveşti. Aici natura, mişcarea, muzica, literatură, artele plastice sunt într-un permanent dialog 
cu copilul. 

Fiecare cadru didactic are datoria, ca prin activităţile ce le desfăşură în parteneriat cu familia, să-i 
antreneze activ în procesul educațional. Prezenţa familiei în cadrul grădiniţei va fi liantul între copil şi 
mediul educațional.  

Prin intermediul parteneriatelor cu familia recunoaştem şi accentuăm rolul părinţilor, de parteneri 
egali în educaţie, încercând să-i determinăm să se implice cât mai mult în educaţia copiilor.  
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SIMPOZION NAȚIONAL:  

"MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNA! TRADIȚII ȘI OBICEIURI" 
IMPORTANȚA ACTIVITAȚILOR EDUCATIVE 

 IN PARTENERIAT CU PARINȚII 
FIVE (MEMORY) BOX- EXEMPLE DE BUNA PRACTICA 

 
PROF. CRISTINA MIINEA 

ȘCOALA GIMNAZIALA ”SF. NICOLAE”,  
BUCUREȘTI, SECTOR 1 

 
Motto: ”Fără şcoală să nu aştepte nimeni nici părinţi buni, nici fii buni, şi prin urmare nici stat bine 

organizat şi bine cârmuit şi păstorit”. Ion Heliade Rădulescu 
 
 Educaţia nu este un proces de care este responsabilă în mod exclusiv şcoala, dar nici părinţii; este un 

proces al cărui succes depinde de colaborarea dintre cele două părţi implicate. Gradul de implicare al 
părinţilor în viaţa şcolară a copiilor lor influenţează şi rezultatele acestora, în sens pozitiv: cu cât părinţii 
colaborează mai bine cu şcoala, cu atât notele copiilor sunt mai mari. Când şcolile şi familiile lucrează 
împreuna ca parteneri, beneficiari sunt elevii. Colaborarea dintre şcoală şi familie presupune nu numai o 
informare reciprocă cu privire la tot ceea ce ţine de orientarea copilului ci şi înarmarea părinţilor cu toate 
problemele pe care le comportă această acţiune, atragerea lor în găsirea unei soluții Familia și școala 
reprezintă elementele cheie care influențează formarea și dezvoltarea personalității copilului. Astfel, 
colaborarea dintre acești doi piloni este crucială în dezvoltarea unui proces de educație mai bună pentru 
copii.Învățarea în familie este concepută pentru a oferi atât părinților cât și altor membri ai familiei 
abilitățile și încrederea de care au nevoie pentru a sprijini învățarea copiilor lor acasă prin joc și activități 
cotidiene.Iar pentru elevii de gimnaziu, atenția și timpul petrecut cu familia e și mai importantă, cunoscut 
fiind faptul că părinții sunt mai puțin prezenți în viața copiilor comparativ cu ciclul primar. Dezvoltarea 
copilului, trecerea lui într-un ciclu în care sunt mai responsabili și își rezolvă singuri temele/ pregătirea 
pentru școală nu trebuie să fie privată de relaționarea cu familia la alt nivel. Mulți părinți sunt la serviciu o 
mare parte a zilei ( fără grija de a mai supraveghea non-stop copilul), ușurați de maturizarea/ creșterea 
copilului. 

 În calitate de diriginte dar și de coordonator de proiecte educaționale de foarte mulți ani am 
ales/aplicat/realizat acele proiecte care au venit din nevoi reale, cu scopuri clare și precise adaptate 
colectivului de elevi și nu cele care dau bine la dosar. Am înțeles de mulți ani că cel mai bine înțelegi 
oamenii în situații non-formale iar pe copii îi înțelegi și te apropii de ei prin joc.La începutul fiecărui an 
școlar desfășor cu părinții proiecte educaționale în care ne implicăm împreună: elevi, profesori, părinți cu 
acțiuni lunare în baza scopului de a promova schimbări în mentalitatea tradiţională a părinților în raport cu 
poziţia copilului în familie, implicarea acestora în activităţile şcolare, atingerea potențialui fiecărui copil.În 
prima ședință cu părinții (din septembrie) fiecare părinte/ familie (pentru că am și familii la care participă 
ambii părinți la ședințe) primește o scrisoare prin care îi informez de proiectul anual: scopuri, obiective, 
activități,termene. Formele activităților cuprind atât ore de dirigenție cu invitați/ participanți din rândul 
părinților, cât și ateliere de lucru cu părinții pe teme educative, activități extrașcolare gen excursii, vizite la 
muzee, vizionări de spectacole, concursuri, serbări, activități ecologice cu participarea părinților. 

 Anul acesta am informat părinții de o temă legată de litera și cifra clasei ( a-V-a B) într-un format de 
mini-caiet (pentru că e mai ușor de luat peste tot). Scrisoarea sună așa: 

Dragi părinți, În speranța unei bune colaborări, în spiritul unei adevărate familii/echipe, vă rog să 
încercați să îndepliniți tema anuală, completând fiecare capitol/lecție (din cele 5) cu cel puțin o amintire, 
astfel încât la serbarea de sfârșit de an să putem trece în revistă ”memoriile” familiei dumneavoastră din 
acest an școlar.Temele sunt cele de pe copertă, în interior sunt sfaturi pentru copii ( legate de teme).Puteți 
strânge într-un caiet/jurnal cât mai multe realizări pentru fiecare capitol iar la serbare puteți prezenta cel 
puțin o amintire citită/ povestită sau prezentată în film sau power- point (imagini, cuvinte și sunete). 
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 P.S. Temele se completează cu toată familia, fie pe rând de către fiecare membru, fie în echipă (ele 
având rolul creșterii timpului petrecut împreună cu toată familia). Vă mulțumesc anticipat, vă urez să aveți 
parte numai de lucruri plăcute ....și spor la lucru! 

 P.P.S. Tema nu este obligatorie, dar sper să încercați pentru a serba reușita! 
 Cu drag, diriginta Cristina Mîinea septembrie 2020 
Părinții au primit un mini-caiet cu sfaturi, mai ales pentru copii, caiet în care să 

noteze/ schițeze ideile temelor realizate în familie și cu familia. 
Temele sunt cinci ( clasa a-V-a) grupate în Five (Memory) Box ( V B). 
FIVE (MEMORY) BOX 

I. TEME DEOSEBITE (discuții, dezbateri, idei ,propuneri, etc) 
II. RISIPIRI DE GÂNDURI (sfaturi, citate, valori, credințe,etc) 
III. RECOMANDĂRI (cărți, filme, site-uri, bloguri, emisiuni,etc) 
IV. ACȚIUNI/PROIECTE (hand-made, jocuri, dansuri, albume,etc) 
V. CREAȚII (personale, hobby-uri) 
Pentru copii ( dar nu numai) am grupat câte 5 sfaturi în 5 categorii motivaționale 
I. Zilnic să ai activitate de: ,Citit, Construit/ Modelat, Analizat, Rezolvat, Imaginat 
II. Nu uita: Să te bucuri de fiecare moment, Să zâmbești/râzi, Să spui o vorbă frumoasă/ compliment, 

Să visezi, Să ocrotești/ iubești 
III. Să dai dovadă de: Inițiativă, Curaj, Altruism, Ambiție, Spirit de echipă 
IV. Să nu fii: Mincinos, Delăsător, Intolerant, Vulgar, Incult 
V.Să nu-ți fie frică să: (Te) cunoști, (Te) întrebi, (Te) accepți, (Îți) asumi, (Te) depășești 
Sfaturile motivaționale sunt reamintite ori de câte ori am ocazia. În discuțiile individuale cupărinții, 

la final, le reamintesc de temă pentru a fii parcursă, mai ales că nu am primit critici sau refuzuri. Copiii sunt 
deschiși, comunicativi și implicați să aplice sfaturile. 

Pe caietele date familiilor sunt trecute și pagini editate cu Tasks/Sarcină ; Errands/ Însărcinări ; 
Correspondence/ Anunțuri ( numărul lor și spațiul de bifare/ realizare), precum și Notes/Notițe pe care să 
lucreze fiecare membru al familiei.  

La serbarea de iarnă vom avea întâlniri online pentru a face schimb de impresii, 
sfaturi, observații, propuneri, verificând și amintirile strânse până atunci, permițându-ne să 
tragem linie la final de an și să vedem ce ne propunem pentru următorul.  

Avem și un logo al clasei (așa cum mi-am construit și eu un logo personal) pe care îl 
regăsim pe classroom-ul nostru, în clasă și pe care îl vom tipări pe globurile (din carton) 
ale bradului clasei ( din lemn), pe fața globurilor fiind urările fiecărui copl pentru anul nou. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE  

ÎN PARTENERIAT CU PĂRINȚII 
 

 PROF.: MILEA SORINA 
 G.P.N. SINEȘTI - POTCOAVA 

 
Părinţii sunt primii profesori ai copilului, ei începând educarea lui în mediul familial. De cele mai 

multe ori, comportamentul parental este inspirat din propria experienţă de viaţă a acestora, astfel perpetuând 
atât aspecte pozitive cât şi negative, pe parcursul mai multor generaţii. Împreună cu părinţii, grădinița îşi 
are rolul bine stabilit, intervenind în dezvoltarea primară a copilului astfel educarea părinţilor după principii 
ştiinţifice de psihopedagogie devenind o necesitate.  

Informarea şi formarea părinţilor în ceea ce priveşte şcolaritatea copilului presupune, ca fiecare 
părinte să cunoască obligaţiile legale privind educaţia copilului, importanţa atitudinii lui pentru reuşita 
şcolară, metodele de colaborare cu şcoala fiind necesar un dialog între profesori şi părinţi.  

Cooperarea profesor-părinte în beneficiul copilului vine în completarea participării părinţilor la 
gestiunea şcolii. Ca responsabili legali ai educaţiei copiilor lor, ei au responsabilitatea de a influenţa natura 
acestei educaţii, modelele participative pot ajuta la coordonarea eforturilor educative şi la orientarea 
adaptării şcolii la schimbările din societate.  

 Şcolaritatea este o etapă importantă, cu implicaţii profunde în evoluţia copilului. Acest moment îi 
prinde nepregătiţi pe marea majoritate a părinţilor iar comportamentul familiei intervine astfel de cele mai 
multe ori într-un mod apăsător, ceea ce poate să conducă pe o cale greşită dezvoltarea intelectuală şi 
emoţională a acestuia.  

 Cadrele didactice trebuie să iniţieze activităţi care să ofere familiei oportunităţi de a participa alături 
de copil, de a cunoaşte copilul în situaţii diverse, de a se bucura alături şi cu copilul de realizările lui, de a 
lucra împreună părinte-copil la diferite proiecte. Voi trece în revistă câteva dintre activităţile care pot 
contribui la formarea părinţilor:  

 Educația este un proces împărțit între părinți și profesori, al cărui obiectiv este formarea integrală a 
copiilor. Pentru a duce la bun sfârșit o educație integrală este necesar să existe canale de comunicație și 
acțiuni ale familiei cu școala, doar așa se produce dezvoltarea intelectuală, emoțională și socială a copiilor, 
în cele mai bune condiții.  

 Colaborarea familiei cu școala/grădinița dezvoltă copiilor impresia că, deși se află în două spații 
diferite, ele sunt complementare. Participarea activă a părinților în viața școlară a copiilor se materializează 
printr-o mai bună autostimă a copiilor, un randament școlar mai bun, relații și atitudini pozitive ale părinților 
despre școală. Familia și școala trebuie să împartă responsabilitățile în educarea copiilor. Ambii au un rol 
fundamental în dezvoltarea integrală a copilului.  

 Colaborarea familiei cu grădinița/școala are o importanță majoră, cu efecte pozitive asupra elevilor, 
părinților, profesorilor, școlii și comunității. Între familie și școală trebuie să existe o comunicare foarte 
strânsă. Dacă un profesor vrea să educe, trebuie să colaboreze cu părinții, pentru ca efortul pe care îl 
realizează la clasă să aibă continuitate și în restul zilei.  

 Atât școala cât și familia sunt responsabile de: 
*Transmiterea de norme, valori și obiceiuri; 
*Dezvoltarea autonomiei copilului; 
*Transmiterea de cunoștințe ; 
*Învățarea responsabilităților (implică acceptarea normelor de comportament, de ordine,curățenie, 

mici responsabilități familiare și școlare).  
 Este o oportunitate pentru părinţi de a cunoaşte propriul copil în alte situaţii decât cele de acasă, de 

a cunoaşte grupul din care face parte copilul, de a se simţi bine alături de propriul copil, de a înţelege mai 
bine caracteristicile vârstei fiului/fiicei, de a relaţiona cu ceilalţi părinţi din grup şi de a găsi puncte comune, 
de a relaţiona cu profesorii care însoţesc copiii. Este o ocazie de a cunoaşte viaţa şcolii.  

 Fiecare ocazie trebuie valorificată ca situaţie de învăţare pentru părinte/adult. Ea trebuie gândită, 
organizată cu atenţie şi competenţă de către cadrul didactic, cu un scop bine definit astfel încât şi rezultatele 
să fie pe măsura aşteptărilor, în beneficiul copilului şi al şcolii.  
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 Un real PARTENERIAT între ŞCOALĂ şi FAMILIE nu este cel înscris pe o coală de hârtie 
semnat de părinte şi director, este relaţia activă, de implicare şi de o parte şi de cealaltă, este bucuria şi 
tristeţea, este succesul şi eşecul, este zbaterea şi rezultatul din care beneficiarul este COPILUL. 

Editura Integral, familie, Ion Visoiu, Nicoleta Stanica 
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TRADITII SI OBICEIURI DE CRACIUN IN OLTENIA 

 

PROF. INV. PRIMAR MILODIN FLORIA ILEANA 

SCOALA GIMNAZIALA POMPILIU MARCEA TARGU JIU 
 

Oltenia este o regiune istorica din sud-vestul Romaniei, fiind delimitata la nord de Muntii Carpati, la 

vest si la sud de Dunare, iar la est de raul Olt. Are in componenta cinci judete: Dolj, Olt, Gorj, Mehedinti 

si Valcea, iar in vremurile antice avea sa fie locuita de geto-daci, facand parte atunci din Regatul Dac, ce 

avea sa fie condus de Burebista si, ulterior, de marele Decebal. 

De-a lungul istoriei sale, Oltenia a fost traversata de o sumedenie de migratori de diferite natii, 

inclusiv de bulgari, greci si romani. De aceea, in prezent, aceasta regiune a Romaniei are probabil cea mai 

bogata diversitate etnica, chiar daca grupurile minoritare din prezent sunt destul de mici. 

Oltenii tin foarte mult la traditiile locale, considerandu-le a fi o legatura profunda cu trecutul lor 

istoric, pe care il valorifica prin transmiterea obiceiurilor din generatie in generatie. Chiar daca in marile 

orase aceste traditii nu mai sunt respectate cu strictete, pe ulitele satelor, inca se mai tin spectacolele vesele 

si colorate din vremurile de odinioara, in special in perioada sarbatorilor de iarna. 

Sarbatorile de iarna "bat la usa", iar o data cu ele sunt reinviate traditiile si obiceiurile oltenesti 

pastrate din mosi-stramosi. In aceasta zona etnografica, exista traditii si obiceiuri inedite, care inca se mai 

pastreaza in mediul rural si care constituie o unicitate in tara noastra. 

Cea mai cunoscuta traditie de Anul Nou este mersul cu Plugusorul, traditie pe care o regasim, de 

altfel, si in alte regiuni ale tarii. In noaptea dintre ani, copiii iau plugusorul si merg din poarta in poarta, la 

vecini sau la rudele din sat, pentru a le ura roade bogate si belsug in toate. Versurile pe care le recita 

formeaza o incantatie ce indeparteaza gerul iernii, facand loc zilelor fertile ale primaverii. 

O alta traditie pe care o respecta foarte multi olteni ce locuiesc la sate este de a-si uda gradina si 

animalele pe care le cresc pe langa casa cu apa sfintita, cu gandul de a le tine ferite de rele pe tot parcursul 

anului urmator. 

Colindatul: in toata zona Olteniei exista numeroase colinde specifice, dar cele mai cunoscute si 

raspandite sunt Steaua si Plugul cel Mare. Steaua:este o datina straveche care inca se mai practica din 

Ajunul Craciunului si pana la ivirea zorilor. Ceata este formata din patru copii, fiecare dintre ei avand un 

rol prestabilit in cadrul grupului: unul tine steaua, celalalt este responsabil cu adunarea banilor, a nucilor si 

a covrigilor, iar ceilalti doi tin sacuiul si un ciomag, pentru a se apara de caini. 

Obiceiuri pentru aflarea ursitului: De Anul Nou se credea ca fetele nemaritate isi pot afla ursitul 

indeplinind anumite ritualuri prestabilite. Astfel, acestea numarau si leagau cu ochii inchisi al zecelea par 

din gardul de nuiele iar a doua zi se duceau sa vada cum este parul, ca sa stie cum o sa arate ursitul. Daca 
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parul era drept, viitorul sot va fi un barbat frumos. In cazul in care bucata de lemn erai una scorojita, fetele 

vor avea un barbat urat, iar daca acesta era noduros, atunci vor avea parte de un partener bogat. 

Pitaraii: obicei de pe vremea dacilor. Este un obicei ce se practica inca de momarlanii din Valea 

Jiului, si semnifica sacrificiul adus divinitatii drept multumire pentru rodnicia holdelor si a pomilor. Pitaraii 

sunt numai barbati, copii sau adolescenti, organizati in cete. Imbracati in haine populare, se aduna in 

noaptea dinaintea Ajunului, impodobesc steaguri cu clopotei, naframe multicolore, ciucuri si coronite de 

flori, dupa care le agata pe prajini de cativa metri lungime. Odata terminat acest ritual, alaiul porneste la 

colindat pe la casele din sat. 

Mai mult decat atat, Oltenia este o regiune pitoreasca, cu orase istorice, peisaje mirifice si obiective 

turistice interesante, astfel ca merita vizitata nu doar in perioada sarbatorilor de iarna, ci in oricare alt 

moment al anului.  
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MAGIA SARBATORILOR DE IARNA 

 
 PROF. INV. PRIMAR – MILOSTEANU ALINA-LACRAMIOARA, 

 PROF. GIULAN CARMEN  
 ȘCOALA GIMNAZIALA SANMIHAIU ROMAN 
 STRUCTURA: ȘCOALA GIMNAZIALA UTVIN 

 
Atmosfera de Crăciun ne aduce bucurie şi ne aminteşte cu precădere de anii copilăriei, de emoţia 

aşteptării împodobirii bradului, de clipa la care visăm să-l întâlnim pe Moş Crăciun. 
Dincolo de faptul că este una dintre cele mai importante sărbători creştine, Crăciunul e aşteptat cu 

mare entuziasm de toată lumea, indiferent de vârstă, uneori chiar şi de religie. Sigur te gândeşti cu drag la 
cadourile lui Moş Crăciun, la colinde, la mirosul de brad şi la vâscul din pragul uşii. Şi, cu siguranţă, 
experienţele personale au încărcat astfel de clipe magice cu semnificaţii proprii. Dar mai mult decât atât, 
tradiţiile legate de Crăciun aduc simboluri naturale vechi de sute de ani. Aceste tradiții sunt: 

Bradul de Crăciun 
În Ajunul Crăciunului, tradiţia populară spune că trebuie să ne împodobim bradul. Fără pomul de 

Crăciun în case, sărbătoarea nu va fi sărbătoare, iar Moşu’ nu va “poposi” acolo unde nu vede bradul gata 
împodobit. 

 Pomul împodobit, conform unor datini mai vechi reprezintă moartea şi renaşterea divinităţii. Devenit 
un ritual nelipsit din preajma sărbătorilor de iarnă, bradul decorat pare a-şi avea geneza în Germania. La 
început pomul a fost împodobit doar cu fructe şi dulciuri, după care au fost utilizate şi lumânările, care 
conferă strălucirea atmosferei. 

 În prezent, această tradiţie a cunoscut o dezvoltare uimitore. Bradul este împodobit cu instalaţii 
electrice variate, globuri multicolore, beteală sau dulciuri. În preajma Crăciunului fiecare îşi doreşte să aibă 
un brad cât mai frumos şi original decorat. 

Steluţa 
Mulţi brazi de Crăciun au o steluţă în vârf. Se spune că stelele ne conduc spre locuri speciale, iar pe 

vremuri multe dintre constelaţii, de exemplu, Ursa Mare şi Ursa Mică erau venerate ca divinităţi. Evreii din 
vechime foloseau steaua în şase colţuri a lui David ca simbol religios, iar steaua de Crăciun în cinci colţuri 
ne aminteşte de steaua apărută deasupra Betleemului la naşterea Pruncului. În multe culturi, stelele sunt 
semne ale norocului şi ale realizării unor ţeluri măreţe. 

Coroniţa de Crăciun 
Coroana realizată din crenguţe de brad este o altă tradiţie dedicată acestei sărbători. Ea aduce belşug 

şi noroc în casă, de aceea se aşează fie la uşă, fie în mijlocul mesei tradiţionale. Se realizează foarte uşor 
acasă din crenguţe subţiri de salcie şi brad. Va oferi un impact vizual cât mai plăcut dacă va fi ornată cu 
ramuri de vâsc, steluţe mici sau conuri de brad uscate. 

Vâscul 
Din case nu trebuie să vă lipsească vâscu! Se spune că vâscul a sărbătorit dintotdeauna venirea iernii. 

Este considerat un simbol al păcii şi al norocului. De aceea, în ajunul sărbătorilor se foloşeste pentru 
decorarea casei. De asemenea, sărutul sub crenguţele de vâsc se spune că aduce bucurie şi înţelegere 
îndrăgostiţilor. 

Lumânările 
Aprinderea lumânărilor în perioada Crăciunului este o tradiţie veche ce reprezintă naşterea lui Iisus 

şi reînnoirea vieţii, puritate, speranţă, găsirea drumului bun în viaţă. 
Colindele 
Colindele erau cântate în grupuri foarte mari, de 30 până la 40 de colindători. De-a lungul timpului, 

colindele au fost preluate şi transpuse în diverse forme de interpretare: vocale şi instrumentale, în grupuri 
mari, în grupuri mici, în cvartete, duete sau chiar solo, însoţite sau acompaniate de un cor. 

 Să anunţăm şi noi vestea naşterii lui Hristos oamenilor, nu numai prin cuvinte, ci mai ales prin fapte 
bune. Să lăsăm ca bunătatea şi iubirea de oameni a lui Hristos să fie înaintemergătoare, aşa cum steaua, 
odinioară, i-a călăuzit pe magi spre Betleem. 
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 Astăzi, în Ajunul Crăciunului, pe 24 decembrie colindele vor răsuna pe străzi. Tradiţia spune că 
aceste cântări simbolice alungă spiritele rele şi aduc belşug în casele oamenilor. În trecut grupurile de 
colindători erau formate de copii şi bărbaţi care porneau la colindat din casă-n casă. Acest obicei se mai 
respectă încă şi acum în anumite zone ale ţării. Însă, în prezent cetele de colindători sunt formate din copii 
care vestesc atmosfera de sărbătoare. 

“Magia Sărbătorilor de iarnă” ne înconjoară încet, încet. Totul se colorează în aur şi argint şi totul în 
jur sclipeşte în mii de luminiţe! În aceste zile e bine să ne oprim o clipă şi să aprindem o lumânare în inima 
celor trişti, pentru a colora puţin viaţa persoanelor cu suflete mai înnegurate, dăruind un zâmbet sincer, 
dăruind o îmbrăţişare caldă celor pe care îi iubim! 

 Acum ne facem bilanţul, ne amintim de succese şi de eşecuri, de promisiunile pe care le-am ţinut şi 
de promisiunile pe care le-am încălcat, de momentele în care ne-am deschis inima, dar şi de momentele în 
care ne-am închis în noi. 

 Crăciunul şi Anul Nou înseamnă o nouă şansă. Şansa de a face lucrurile mai bune, de a ierta mai 
mult, de a iubi mai mult, de a dărui mai mult. 

 Magia Sărbătorii Crăciunului te face să crezi în miracole adevărate, chiar şi venirea lui Moş Crăciun 
în case. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE ÎN PARTENERIAT CU 

PĂRINȚII ȘI ROLUL PĂRINȚILOR ÎN EDUCAȚIE 
 

PROF. MINEA NARCISA LILIANA, 
GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 19, 

DROBETA TURNU SEVERIN, MEHEDINȚI 
 
Trezirea interesului pentru activitatea școlară este punctul de plecare pe tărâmul cunoaşterii şi în 

acelaşi timp chezăşia succesului în activitatea didactică pentru fiecare învăţător/profesor, cât şi pentru elevii 
săi. Copilul, în general, este lipsit de încredere în forţele lui. Efortul pe care îl face în primele clase este 
uriaş. Adulţii uită de obicei acest lucru, de aceea nu le acordă la timp atenţia cuvenită, li se pare că este ori 
prea ușor, ori prea greu, și de cele mai multe ori lasă totul în seama școlii. Una din ideile directoare ale 
învățământului modern o reprezintă ideea elevului activ, organizator, cercetător, independent, participant 
conștient la propria dezvoltare. Ca activitate intenţionată şi orientată, educaţia extraşcolară-nonformală 
permite adâncirea cunoştinţelor şi dezvoltarea competenţelor din zonele de interes ale elevilor, cultivarea 
interesului şi dezvoltarea înclinaţiilor şi talentelor acestora pentru anumite domenii. Ea permite folosirea 
eficientă şi plăcută a timpului liber al elevilor, dezvoltarea vieţii asociative, dezvoltarea capacităţilor de a 
lucra în grup şi de a coopera în rezolvarea unor sarcini complexe, dezvoltarea voinţei şi formarea trăsăturilor 
pozitive de caracter.  

Cadrul didactic şi părinţii trebuie să sesizeze acest moment dificil din viaţa psihică a micuţului, pe 
jumătate înspăimântat de tainele scrisului, pe jumătate crispat de efortul făcut pentru descifrarea unor semne 
atât de curioase şi pline de mister. De aceea proiectarea unor activități în parteneriat cu părinții este deosebit 
de benefică. Când vine vorba despre educație, tendința este de a privi înspre școală și cadrele didactice ca 
factori principali de influență. Cu toate acestea, specialiștii în educație pun accent pe rolul părinților de a-i 
forma și influența pe copii încă din primele luni de viață, de când încep să învețe respectul față de sine. 
Ulterior, valori precum onestitate, curaj, toleranță, cinste, bunătate sau spirit civic sunt cultivate întâi în 
familie și abia apoi în școală.  

Pentru ca o societate să funcționeze la parametrii normali, e nevoie ca fiecare individ în parte să se 
ghideze după un set de valori care implică respectul față de propria persoană, față de ceilalți, față de mediu 
și față de comunitate. Deși când vine vorba despre educație, tendința este de a privi înspre școală și cadre 
didactice ca factori principali de influență, specialiștii în educație sunt de părere că rolul părinților de a-i 
forma și influența pe copii este la fel de important precum cel al instituțiilor de învățământ. În acest context, 
apare o întrebare legitimă: care sunt valorile pe care părinții trebuie să le transmită copiilor și pe care și-ar 
dori ca școala să continue să le dezvolte?  

Încercând să-și imagineze viitorul copiilor lor, părinții ar trebui să conștientizeze cât de important 
este rolul lor în prezent. Vorbindu-le celor mici, folosind cuvinte și expresii adaptate vârstei, oferindu-le 
exemple din viața lor de zi cu zi pentru a-i ajuta să înțeleagă anumite probleme din mediul înconjurător, 
citindu-le în fiecare zi sau citind ei înșiși pentru a induce pofta pentru lectură, ascultând muzică clasică 
acasă, mergând la piese de teatru pentru copii sau chiar la expoziții de artă, discutând cu copii, ascultându-
le problemele, explicându-le și, nu în ultimul rând, asigurându-i prin tot ceea ce fac de iubire necondiționată 
- părinții asigură un climat propice dezvoltării armonioase a copiilor, dar și o relație solidă cu cei mici.  

Prin diversele activități cu părinții se urmărește promovarea unor schimbări în mentalitatea 
tradiţională a părinților în raport cu poziţia copilului în familie,implicarea acestora în activităţile şcolare, 
reducerea absenteismului școlar. Activităţile sunt focalizate în jurul a trei direcţii principale de acţiune: 

 *Dezvoltarea la părinţi a abilităţilor de a interacţiona şi empatiza cu propriii copii;  
 *Stimularea activităţii în grup; 
 *Stimularea şi promovarea capacităţilor creatoare ale copiilor prin organizarea de expoziţii, 

concursuri, serbări. 
Educaţia extraşcolară permite de asemenea implicarea elevilor în activităţi opţionale în mai mare 

măsură decât este posibil pe baza activităţilor curriculare, angrenându-i pe aceştia în forme specifice de 
verificare şi apreciere a rezultatelor.  
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Teme precum: ,,Bun găsit, școală dragă!”, ,,Crăciunul în inimile noastre!”, ,,Martie –Mărţişor!” sunt 
foarte cunoscute și foarte îndrăgite de elevi și părinți, deoarece îi provoacă să se implice afectiv şi efectiv 
în realizarea sarcinilor, în căutarea şi sortarea materialelor necesare, în culegerea de informaţii şi curiozităţi 
referitoare la tema aleasă.  

Consider că implicând părinții în activități școlare și extrașcolare, acestea vor fi mai atractive pentru 
elevi, iar părinții vor fi mai implicați și mai conștienți de actul didactic, de importanța școlii în viața 
copilului, realizând, astfel progres în activitatea didactică. Activităţi pe care le putem desfășura împreună 
cu părinții:  

Să lucrăm împreună!,  
Participăm la concursuri școlare și extrașcolare! (pregătirea pentru viitor, pentru viață),  
Când, cum și la concursuri participă copiii noștri?,  
Ne interesează ce fac copiii noştri în timpul liber? (petrecerea a cât mai mult timp liber cu copiii) , 
Pregătirea suplimentară - un mare ajutor în formarea instructiv-educativă a copilului! (acasă, la 

școală, prin cercurile școlare) , 
Educăm pentru şi prin comunitate!- educație pentru cetățenie europeană, educaţia pentru salvarea 

mediului, educația moral religioasă , 
Identificăm şi ameliorăm, rezolvăm problemele şcolare (remediere școlară) , 
Să creştem copii sănătoşi! , 
Ne pasă de ceilalţi! - acţiuni de ajutorare, voluntariat , 
Cum formăm şi dezvoltăm personalitatea copilului? , 
Şcoala noastră - şcoală pentru toţi! (sprijinim copiii cu Ces, pe cei cu dizabilităţi) , 
Ne relaxăm împreună, ne cunoaştem mai bine! (serbări, vizite, excursii) . 
Mulţumiţi de rezultate, de noi înşine? Toate acestea presupun o interacțiune, colaborare, cooperare 

între factorii educaționali familie – școală - societate. Copiii noștri sunt viitorul nostru. După cum îi vom 
crește și îi vom învăța să se adapteze schimbărilor permanente din lumea noastră de azi și în cea de mâine, 
așa vom asigura și continuitatea culturii și civilizației umane. Ca profesor cu experiență didactică de …….. 
de ani, recunosc și încerc să accentuez rolul părinților de prim-educatori ai copiilor și voi încerca să-i 
determin să-și ridice semne de întrebare și îndoieli, privind propriile metode folosite în educarea copiilor 
lor.  

 
Bibliografie:  
1.Cristea S., „Pedagogie generală. Managementul educaţiei”, Editura Didactică şi pedagogică, 

Bucureşti, 2016,  
2.Cucoş C., „ Pedagogie” Editura Polirom, Bucureşti, 2012,  
3.Salade D., „Perfecţionarea personalului didactic în pas cu cerinţele unui învăţământ modern”, 2015. 
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IMPORTANȚA ACTIVITAȚILOR EDUCATIVE  

IN PARTENERIAT CU PARINȚII 
 

PROF. MIRCIOV MANUELA 
ȘCOALA GIMNAZIALA ,,ANGHEL SALIGNY,, BANLOC, TIMIȘ 

 
 Perioada ianuarie-decembrie 2020 a fost pentru copii, profesori și părinți una cu multe provocări, 

semne de întrebare, neliniște, instabilitate și nesiguranță. Toți factorii implicați în procesul de educație s-
au confruntat cu situații atipice cărora au fost nevoiți să le găseasca soluții. Cea mai mare provocare a fost 
păstrarea unui climat cald, stabil pentru copiii noștri. 

 In acest timp de pandemie cel mai mult s-a dezvoltat relația școală-cadru didactic-părinte deoarece 
părinții au fost nevoiți să se implice mult mai mult în activitățile școlare ale copiilor lor, ceea ce a dus la o 
mai bună comunicare între părinți și cadrele didactice. 

 Părinții au devenit o componentă importantă în desfașurarea activităților online. Astfel s-a facut apel 
la cei ,,talentați,, pentru a desfășura activități în parteneriat cu aceștia: ateliere de desen, pictură, muzică(au 
cantat la instrumente), educație fizică, muzică și miscare. La clasele pregătitoare și I părinții au fost nevoiți 
să participe la orele online pentru a ajuta copilul să acceseze diferite materiale educaționale propuse de 
cadrul didactic. Cei mai mulți părinți, în special în mediul rural, au participat în prealabil la instruiri realizate 
de cadrele didactice. Aceste activități au fost esențiale în desfășurarea lecțiilor online. Învățătorii și 
profesorii au organizat serii de sesiuni de instruire a părinților cu privire la crearea conturilor pe platformele 
de învățare, accesarea diferitelor resurse educaționale puse la dispoziția elevilor de către profesori. 

 O altă componentă importantă în desfășurarea școlii online o reprezintă calitatea temelor oferite spre 
rezolvare acasă. La clasele mici acestea trebuie să fie și distractive. De exemplu să realizeze diferite proiecte 
cu materiale la îndemâna tuturor, pe care să le dispună în casă. 

În această perioadă a sărbătorilor de iarnă cel mai greu pentru copii este faptul că nu sunt la școală cu 
colegii lor să întâmpine venirea lui Moș Crăciun. Dar, cu multă imaginație și bineînțelesc cu complicitatea 
părinților putem anima aceste sărbători: realizăm ateliere de lucru online la care poate participa întreaga 
familie(este loc destul), ascultăm colinde, spunem poezii, împodobim bradul. Toate aceste activități sunt 
imortalizate, apoi sunt transformate în colaje de fotografii sau filmulețe compilate. Dispare astfel serbarea 
de Crăciun pe care o știam, dar facem loc uneia noi, în stil de pandemie. Serbarea devine o bucurie, o 
petrecere care se dă în sânul familiei, dar și cu participarea colegilor de clasă. 

Chiar dacă suntem online sau offline copiii noștri au nevoie de încurajare, siguranță, certitudine, 
mesaje calde și pozitive, zâmbete. Dragii noștri profesori și părinți suntem siguri că vom trece cu bine de 
această perioadă. Copiii au nevoie de noi!  
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IMPORTANȚA RELAȚIEI DINTRE 

 GRĂDINIȚĂ-ȘCOALĂ-FAMILIE-SOCIETATE 
 

PROF. PT. ÎNV. PREȘCOLAR MITIRIȚA CLAUDIA 
GRADINIȚA CU PROGRAM.PRELUNGIT NR. 2 BRAȘOV 

 
 Grădinița este un mediu creativ și interesant, care pune baza educației copilului și îl ajută să deprindă 

primele aptitudini necesare pentru școală. Îi oferă oportunitatea de a descoperi lucruri noi și de a-și dezvolta 
abilități esențiale pentru viața de zi cu zi, pe care stând acasă nu le poate dobândi. Iată de ce este important 
să duci copilul la grădiniță și care sunt principalele beneficii ale acesteia asupra dezvoltarii lui. 

 Rolul și beneficiile grădiniței pentru copil: 
• Învață copilul să socializeze 
• Învață copilul să comunice și îi dezvoltă limbajul și vorbirea 
• Învață copilul să fie independent 
• Învață copilul cum să se comporte politicos 
• Contribuiela dezvoltarea intelectuală a copilului 
• Dezvoltă abilitățile motorii ale copilului 
• Contribuie la dezvoltarea personală a copilului 
 Școala, după cum bine știm este instituția care pregătește, educă tânărul membru al societații în 

vederea socializării lui. Școala este cea care deschide ochii omului către universul cunoașterii lumii în 
care traiește. Ea are și rolul de a-i dezvolta aptitudinile și a-i crea pârghii motivaționale în activitățile sale 
din societate. Totodată ea îl educă pe tânar formându-i buna conduită în relațiile cu lumea înconjurătoare: 
mediu, alte grupuri de oameni, responsabilități, obligații și drepturi în societate. 

 În familie, fiecare membru este special, are rolul său şi în raport cu ceilalţi îşi constituie o identitate 
specifică. Aici sunt valorizate diferenţele pentru că fiecare este important şi indispensabil. Casa copilului 
este mediul în care copilul creşte şi se dezvoltă în siguranţă, este locul de odihnă şi retragere, locul explorării 
şi al construcţiei de sine.  

Familia nu numai că asigură stabilitate și dezvoltare umană, dar joacă un rol important și în motivarea 
individului în realizările și împlinirile sale. 

 Prin participarea în societate copilul reuşeşte să păşească dincolo de „pragul casei” în condiţii de 
siguranţă. Aici relaţiile sunt mai puţin afectivizate şi au detaşarea unei comunicări sociale. Este un spaţiu 
unde copilul poate experimenta o imagine de sine mai realistă (care nu este prea încărcată de afectiv) şi 
poate stabili relaţii pe care el însuşi să le gestioneze. Tot prin societate, copilul poate adera la un model de 
grup, poate obţine opusul individualităţii: starea de apartenenţă. Comuniunea cu ceilalţi asemenea, 
colectivitatea îi oferă omului forţă, stabilitate, siguranţă.  

 Instituțiile de învățământ(grădinița, școala) și familia urmăresc același scop educativ: formarea 
copiilor spre a deveni oameni multilateral dezvoltați. 

Pentru realizarea acestui scop unic este necesară unitatea de acțiune, concordanța dintre mijloacele 
specifice de influentare folosite de aceste două instituții sociale. 

Școala/grădinița este interesată să colaboreze cu familia, să-și facă din ea un aliat, pentru ca acțiunea 
sa educativă să fie mai profundă și de durată.Colaborarea școlii/grădiniței cu familia este necesară și în 
vederea unei informări reciproce cu privire la dezvoltarea copilului, la comportarea lui. 

 Reacția instituției de educație, ca formare și orientare la mobilitatea socială și economică, trebuie să 
fie de adaptare a conținutului, structurii și funcțiilor sale, de creare de premise favorabile pentru elevi, care 
să le permită integrarea socială rapidă, flexibilitate, inițiativă și rezolvarea de probleme, diminuarea 
imprevizibilului.Școala/grădinița trebuie să facă tot ce îi stă în putiință pentru valorizarea maximă a fiecărui 
individ. 

Parteneriatul grădiniţă- școală – familie - societate se referă la construirea unor relaţii pozitive între 
familie, grădiniţă, școală şi comunitate, la o unificare a sistemului de valori care poate avea un efect benefic 
asupra copiilor atunci când aceştia văd educatoarea sfătuindu-se cu părinţii şi membrii comunităţii. 

Parteneriatele grădiniţă- școală – familie - societate pot  
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• ajuta profesorii în munca lor, 
• perfecționa abilitățile școlare ale elevilor 
• îmbunătăți programele de studiu și climatul școlar 
• îmbunătăți abilitățile de lideri ale părinților 
• dezvolta abilitățile de lideri 
• conecta familiile cu membrii școlii și ai comunității 
• stimula serviciul comunității în folosul școlilor 
• oferi servicii și suport familiilor 
• crea un mediu mai sigur în școli 
 Motivul principal pentru crearea unor astfe de parteneriate este dorința de a ajuta elevii 
să aibă succes la școală și mai târziu în viață.Atunci când părinții, elevii și ceilalți membri 
ai comunității se consideră unii pe alții parteneri în educație, se crează în jurul elevilor o 
comunitate de suport care începe să funcționeze. Parteneriatele trebuie văzute ca o componentă 

esențială în organizarea instituțiilor de învățământ, să nu mai fie considerate doar activități cu caracter 
opțional. 
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ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE LA PREȘCOLARI 

 
PROF.INV.PREȘCOLAR – MITRICĂ FLORIANA CORNELIA 

ȘCOALA GIMNAZIALA ”VIRGIL MAZILESCU” 
/ G.P.P. ”FLOARE DE TEI” CORABIA 

 
Procesul educațional din grădiniţă presupune şi forme de muncă didactică complementară activităţilor 

obligatorii. Acestea sunt activităţi desfaşurate în grădiniţă, în afara activităţilor obligatorii sau activităţi 
desfaşurate în afara grădiniţei. Ele sunt activităţi extracurriculare şi se desfăsoară sub îndrumarea atentă a 
educatoarelor. Astfel, fără a nega importanţa educaţiei de tip curricular, devine tot mai evident faptul că 
educaţia extracurrriculară, adică cea realizată dincolo de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi locul bine 
stabilit în formarea personalităţii tinerilor. 

Serbarea, ca activitate extraşcolară, este forma interpretativă cea mai cunoscută, care constă în 
prezentarea formaţiilor artistice ale grupei - solişti, dansatori, recitatori - având ca scop evidenţierea globală 
a unor cunoştinte acumulate în procesul instructiv-educativ şi valorizarea acestora cu ocazia unor 
evenimente sociale, istorice, culturale sau religioase. 

Serbarea este o înmănunchere armonioasă şi echilibrată a mai multor activităţi artistice organizate de 
către cadrele didactice împreună cu copiii (sau în colaborare cu alţi specialişti), având variate forme de 
prezentare: montaj literar, cor, muzică vocală şi instrumentală, dans modern, dans popular, euritmie, 
scenetă, şezătoare etc. Punctul de desfăşurare poate fi atât în incinta instituţiei şcolare, cât şi în afara 
acesteia. 

Alături de alte activităţi extraşcolare (excursii, drumeţii, vizite, concursuri), serbarea are un efect 
pozitiv asupra copiilor. Acest gen de activitate are darul de a sensibiliza copiii, de a le deschide un orizont 
larg spre frumos, spre respectul pentru artă şi creaţie, îi dezvoltă din punct de vedere spiritual, le produce 
emoţii estetice şi bucurie. Serbările dobândesc multiple valenţe educative dacă sunt organizate în 
concordanţă cu activităţile instructiv-educative din planul de învăţământ, ele fiind o încununare a 
rezultatelor şi o personalizare a cunoştinţelor acumulate. Ele trebuie să aibă, în primul rând, un rol formativ, 
să valorifice pe diverse planuri toate capacităţile copiilor: intelectuale, afectiv-morale. 

Serbările contribuie la lărgirea orizontului de cunoaştere şi la aprofundarea cunoştinţelor, iar 
conţinutul lor cultivă şi produce sentimente şi emoţii. 

Serbările îmbogăţesc şi nuanţează viaţa afectivă a copiilor, în afara faptului că îi organizează într-o 
acţiune comună şi plăcută, stimulează şi dezvoltă simţul de răspundere al fiecărui copil şi al întregului 
colectiv, prin dorinţa comună de a obţine rezultate şi performanţe.Educatoarea trebuie să se bazeze pe 
organizarea serbărilor ca pe unul din cele mai eficiente mijloace de sudare şi omogenizare a colectivului. 
Prin munca de repetiţie şi învăţare se întăresc relaţiile de prietenie, de colaborare şi muncă în echipă. 
Activităţile cuprinse în programul serbărilor le provoacă copiilor o stare accentuată de veselie şi bună 
dispoziţie, care influenţează în bine starea organismului.(Agoston-Vas, Caltun, 2012). Excursia reprezintă 
finalitatea unei activităţi îndelungate de pregătire a copiilor, îi ajută să înţeleagă excursiile nu numai din 
perspectiva evadării din atmosfera de muncă de zi cu zi ci şi ca un act de ridicare a nivelului cultură 

Valențele formative ale excursiilor și drumețiilor se extind asupra tuturor comportamentelor, 
îmbogățind sfera informațională, declanșând trăiri afective și oferind condiții prielnice exersării conduitei 
moral-civice a copiilor. Specific acestor activități este faptul că oferă posibilități mai largi de cunoaștere 
directă a realității, stimulează spiritul de inițiativa și dispune de o încărcătură afectivă puternică. 

Prin excursiile și drumețiile organizate de grădiniță se urmărește și întărirea organismului copiilor, 
călirea organismului, formarea unor deprinderi de igienă și de comportare civilizată. Se mai are în vedere 
educarea copiilor în spiritul colectivului prin subordonarea interesului individual față de cel colectiv, 
educarea spiritului de ordine și disciplină. Prin excursii și drumeții copiii învață să se comporte în grup, să 
protejeze mediul și să se destindă. 

Organizarea excursiilor și a drumețiilor presupune o mare răspundere din partea conducătorilor de 
grup. Trebuie să se aibă în vedere conținutul, obiectivele urmărite, alegerea perioadei potrivite, a modului 
de desfășurare și finalizare, urmărind și deprinderea Grijă față de timpul liber al copilului, atitudinea de 
cunoaștere a dorințelor copiilor și de respectare a acestora trebuie să fie dominantele acestui tip de activități. 
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Acestea le oferă destindere, încredere, recreere, voie bună, iar unora dintre ei posibilitatea unei afirmari și 
recunoaștere a aptitudiniloropiilor de a participa la acest fel de activități. 

Educaţia unui copil nu se realizează doar într-un cadru formal, în cadrul grădiniţelor și școlilor, ci și 
prin activităţi extracurriculare, extrașcolare. Acest lucru se realizează și prin încheierea parteneriatelor cu 
diferite instituții sau asociații, participarea și organizarea de concursuri sau festivale. 

Scopul acestora este implicarea tuturor copiilor preșcolari și a cadrelor didactice în activități care să 
răspundă intereselor și preocupărilor diverse ale copiilor preșcolari, să pună în valoare talentele și 
capacitățile acestora în diferite domenii, nu neapărat în cele prezente în curriculumul național și să stimuleze 
participarea lor la acțiuni variate, în contexte nonformale. 

În cadrul grădiniţei activităţile din această perioadă pot fi variate de la ateliere de pictură, concursuri 
la nivel de grădiniţă sau între grădiniţe, activităţi în comunitatea locală, vizite la muzee, teatru, bibliotecă, 
parteneriate educaţionale cu diferite instituţii. 

Parteneriatele propun un alt mod de a pregăti copiii pentru lume, într-un mod practic, creativ, 
inovator, care să-i implice pe copii în activităţi deosebite și interesante pentru ei. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN DEZVOLTAREA 

PERSONALITĂȚII ELEVILOR 
 

PROF.INV. PRIMAR FIRAN LILIANA 
PROF. INV. PRIMAR, MITRICA VASILICA 
 ȘC. GIMNAZIALA NR. 3 BAILEȘTI, DOLJ 

 
Moto: ,,Şcoala trebuie să urmărească tot timpul ca tânărul să părăsească băncile ei nu ca specialist, 

ci ca o personalitate armonioasă.’’ (Albert Einstein) 
 
Idealul educaţional în învăţământul preuniversitar românesc vizează dezvoltarea liberă, integrală şi 

armonioasă a individualităţii umane, formarea personalităţii autonome şi creative. Un rol deosebit de 
important în vederea atingerii acestui ideal îl are educaţia non-formală. 

Educaţia non-formală completează educaţia formală într-un cadru instituţionalizat situat în afara 
sistemului de invăţământ, dar şi în interiorul acestuia, constituind o punte între cunoştinţele asimilate la 
lecţii şi informaţiile acumulate informal. 

Şcoala contemporană, centrată pe elev, are un rol bine precizat în dezvoltarea uriaşului potenţial 
intelectual, reprezentat de inteligenţă şi creativitate, care, pus in valoare, va asigura neîntrerupt progresul 
social-uman. Demersurile educaţionale, vizând dezvoltarea personalităţii elevilor, impun participarea 
activă, conştientă şi responsabilă a acestora în propria formare. Diferenţierea şi individualizarea 
demersului educativ trebuie să devină un scop şi un mijloc în acelaşi timp. Dezvoltarea personalităţii 
elevilor este condiţionată de folosirea unor metode adecvate, care să permită individualizarea 
invaţământului, astfel încat fiecare elev să-şi dezvolte la maximum capacităţile şi aptitudinile creatoare prin 
procesul învăţării. Cercetările relevă că învăţarea activă este cea care duce la dezvoltarea psihică autentică 
a elevului, respectiv la o învăţare eficientă, iar educaţia non-formală sprijină acest demers. 

Componenentă importantă a educaţiei nonformale, activităţile extraşcolare (extradidactice sau 
extracurriculare) oferă cele mai eficiente metode de formare a caracterului copilului încă din clasele 
primare. Ele au un rol foarte important datorită caracterului lor activ participativ, facilitând integrarea 
eficientă şi rapidă a elevilor în colectivitate. Această integrare facilitează la randul ei procesul de 
autocunoaştere. Implicându-se în acest tip de activităţi, elevii devin “subiecţi” conştienţi ai acţiunii, trăind 
intens succesele sau insuccesele propriei lor activităţi. Ei devin capabili să-şi orienteze curiozitatea nu 
numai asupra lumii exterioare, ci şi asupra propriei persoane. Se formează astfel ,,imaginea de sine’’, 
esenţială în succesul şcolar. 

Programul activităţilor extracurriculare, stabilit ca o unitate in ethosul si cultura organizaţională a 
şcolii, vizează acţiuni care să îi ajute pe elevi să îşi însuşească ideile de corectitudine şi respect, să cunoască 
şi să respecte valorile culturale si etnice ale comunităţii, să trăiască experienţe de viaţă competitive. Elevii 
pot să decidă în bună masură asupra obiectivelor, conţinuturilor şi mijloacelor de realizare a acestor 
activităţi, contribuind astfel la dezvoltarea vieţii comunităţii şcolare din care fac parte. Activităţile 
extraşcolare respectă principiul egalităţii şanselor, oferind fiecărui elev posibilitatea de a se implica, 
indiferent de rezultatele sale şcolare. Se dezvoltă astfel sentimentul încrederii în sine, în forţele proprii, fapt 
care va avea ulterior o mare influenţă asupra succesului şcolar. Unul din scopurile principale ale educaţiei 
non-formale îl reprezintă creşterea gradului de adaptabilitate a copiilor la viaţa socială, respectiv 
dezvoltarea autonomiei personale şi sociale, a comportamentului în grup. În lucrarea intitulată 
Descoperirea copilului, Maria Montessori făcea următoarea afirmaţie: ,,Să nu-i educăm pe copiii noştri 
pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum 
va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.’’ Activităţile extraşcolare vin în sprijinul acestui 
demers. 

Finalităţile educaţionale ale activităţilor extraşcolare presupun educaţie intelectuală, estetică, 
religioasă, moral-civică, patriotică, fizică. 

Educaţia intelectuală ocupă un rol central în formarea integrală a personalităţii elevului. Prin 
caracterul lor ludic, activităţile extradidactice formează şi modelează inteligenţa elevilor. Ele dezvoltă 
totodată curiozitatea ştiinţifică, interesele de cunoaştere, spiritul de observaţie, creativitatea şi nu în ultimul 
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rând gândirea critică a elevilor. Cadrelor didactice le revine sarcina de a stârni interesul elevilor pentru 
participarea la concursuri de creaţie literară, informatică, fizică, chimie, matematică, tehnico-ştiinţifice, 
simpozioane şi sesiuni de comunicări ştiinţifice, concursuri naţionale de jocuri logice, concursuri de şah 
etc. 

Prin participarea la concursuri de cultură şi civilizaţie europeană, concursuri de limbi străine, 
festivaluri naţionale de teatru în limbile de circulaţie internaţională, proiecte interdisciplinare, serbări şi 
carnavaluri de Ziua Îndrăgostiţilor, Halloween, Crăciun, Paşte, concursuri şi momente artistice dedicate 
Săptămânii Francofoniei, Zilei Limbilor Străine sau Zilei Europei elevii se familiarizează cu limba, cultura, 
tradiţiile şi obiceiurile altor popoare, creându-se astfel punţi de legătură între civilizaţii. Ei învaţă să fie 
toleranţi şi deschişi spre alte culturi şi să respecte valorile culturale ale acestora. 

Datorită caracterului lor interdisciplinar, activităţile extracurriculare constituie pentru elevi un prilej 
de lărgire a cunoştinţelor de cultură generală, facilitând formarea culturii profesionale şi duc la formarea 
competenţelor transdisciplinare. 

Educaţia religioasă, componentă extrem de importantă a personalităţii umane, este un alt obiectiv al 
educaţiei non-formale. Prin serbarea celor mai importante sarbători din calendarul creştin, elevii îşi însuşesc 
cultura religioasă şi se formează în spiritul moralei creştine. Ei sunt astfel ajutaţi şi să îşi formeze trăsături 
pozitive de caracter (cinste, sinceritate, omenie, dăruire de sine, respect, frăţie, solidaritate umană). 
Activităţi precum vizitarea de audierea slujbelor religioase la sărbători, transpunerea în fapte a unor maxime 
religioase şi morale, participarea la concursuri de iconografie pe sticlă sunt deosebit de importante în 
realizarea educaţiei religioase. 

Activităţile extraşcolare contribuie în mod semnificativ la realizarea educaţiei estetice a elevilor, 
componentă a educaţiei integrale şi armonioase. Ele sunt activităţi de cultivare a dorinţei de frumos, 
iniţiindu-i pe elevi în sesizarea frumosului sub toate aspectele sale, în înţelegerea mesajului unei opere de 
artă etc. Vizitele la galeriile de artă şi la expoziţiile de pictură sau sculptură, cercurile artistice organizate 
de Clubul Copiilor sau concursurile de artă şi creativitate plastică sau fotografică, concursurile de sculptură 
sau de confecţionare de jucării în cadrul atelierelor de creaţie, festivalurile naţionale de muzică uşoară şi 
folclor, activităţile cultural-artistice desfăşurate în cadrul şcolii, decorarea sălii de clasă în funcţie de 
eveniment şi anotimp, drumeţiile şi excursiile în natură sunt exemple de activităţi care asigură cadrul de 
exersare şi cultivare a diferitelor înclinaţii, aptitudini, capacităţi. 

O altă dimensiune importantă a personalităţii elevului o constituie educaţia moral-civică. Activităţile 
extraşcolare stimulează implicarea tinerilor în promovarea valorilor şi principiilor etice: dreptate, toleranţă, 
pace, cetăţenie activă, respectarea drepturilor omului, prietenie, dragoste şi respect faţă de părinţi, spirit de 
sacrificiu. Participând la activităţi extraşcolare, elevii sunt invăţaţi să respecte libertatea de opinie şi 
pluralismul, să se respecte reciproc, să îşi asume responsabilitatea pentru propriile fapte, să aibă o atitudine 
participativă. Un bun exemplu în vederea atingerii acestor obiective îl constituie activităţile Consiliului 
Elevilor, acţiunile civice în comunitate (vizite, excursii, schimburi între şcoli, acţiuni de sprijin pentru 
persoanele defavorizate, activităţi voluntare), acţiunile de petrecere a timpului liber în grup (cluburi, 
asociaţii), serbările şi concursurile de Ziua Europei, reuniunile cu prilejul zilelor de naştere, în cadrul cărora 
sărbătoriţii primesc cadouri şi se bucură de atenţia celorlalţi copii, serbările de Ziua 

Mamei etc. Un bun cetăţean este şi un bun ecolog, de aceea elevii trebuie îndrumaţi să participe la 
diferite concursuri de educaţie ecologică şi protecţia mediului, concursuri naţionale de proiecte de mediu 
sau la activităţi de ecologizare a localităţii în care trăiesc şi învaţă, realizându-se astfel şi educaţia pentru 
mediu si pentru sănătate a elevilor. 

Unul dintre obiectivele cele mai importante ale activităţilor extraşcolare îl constituie cultivarea 
sentimentului patriotic. Prin vizite la muzee şi expozitii, prin omagierea celor mai importante evenimente 
din istoria neamului nostru şi excursii în oraşele cu un bogat trecut istoric, elevii îşi dezvoltă sentimentele 
patriotice, pregătindu-se astfel pentru a deveni buni cetăţeni. 

La mare înălţime în topul priorităţii elevilor se află educa ţia fizică si educaţia rutieră realizată prin 
activităţi extracurriculare foarte atractive: competiţii sportive între clase sau între şcoli, excursii, drumeţii, 
concursul Educaţ ia rutieră – Educaţie pentru viaţă. Pe lângă formarea deprinderilor motrice, activităţile 
sportive contribuie si la formarea trasăturilor de voinţă şi de caracter. 

Foarte importante sunt activităţile extraşcolare ce au ca obiectiv orientarea şcolară şi profesională. 
Consilierea pentru alegerea carierei trebuie sa fie un proces continuu, desfăşurat cu metode şi tehnici 
adecvate. Vizitele la expoziţii, întreprinderi şi instituţii, vizionările de filme, casete video, vizitarea de licee 
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cu ocazia Zilei Portilor Deschise sunt bune prilejuri de formare la elevi a competenţelor necesare unei bune 
orientări şcolare şi profesionale. 

Conceperea şcolii ca o instituţie socială cu funcţii multiple, aptă să răspundă eficient nevoilor 
psihologice şi sociale ale elevului, să asigure cadrul optim pentru starea sa de bine, pentru diminuarea si 
prevenirea tulburărilor de adaptare specifice vârstei, pentru formarea unor cetăţeni responsabili, este vitală. 
Educaţia non-formală contribuie la formarea şi dezvoltarea complexă a personalităţii elevului în plan 
moral, intelectual, estetic, civic şi fizic prin atingerea tuturor dimensiunilor educaţiei al cărei scop ultim 
este pregătirea pentru viaţă a elevului. 
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IMPLICAREA PARINȚILOR IN ACTIVITAȚILE EDUCATIVE 

 
PROF.I NV. PREȘCOLAR MITROI FLORENTINA-NICOLETA 

ȘCOALA GIMNAZIALA „DIMITRIE GRECESCU” / G.P.P. NR. 2 
 
Implicarea părinţilor în educaţia copilului, la şcoală şi acasă, este considerată a fi unul dintre cei mai 

importanţi factori legaţi de succesul şcolar si a vieţii copilului în general. 
Conform cercetărilor, copiii unor părinţi implicaţi au performanţe şcolare mai bune si acced la nivele 

mai înalte de educaţie. 
Un mediu familial care încurajează învăţarea este mai important decât venitul părinţilor, nivelul 

educaţional sau background-ul cultural. Implicându-se activ în educaţia copiilor lor, părinţii le transmit 
acestora un mesaj important: că sunt interesaţi de activităţile copiilor, iar şcoala este importantă.Nu este 
suficient ca un părinte să îşi trimită cu conștiinciozitate copilul la şcoală în fiecare zi sau implicarea 
părintelui să fie redusă la asistarea copilului la teme, pentru ca acesta să aibă succes. 

” Meseria de părinte”, nu poate fi lăsată doar pe seama instinctului, a intuiţiei şi a afecţiunii, ci necesită 
implicare în viaţa şi educaţia copilului, cunoştinţe despre particularităţile de dezvoltare ale fiecarei vârste, 
tehnici parentale eficiente în atingerea scopurilor educative şi nu în ultimul rând preocupare faţă de rolul 
de părinte şi faţa de întreaga experienţă şcolară a copilului.Părinţii trebuie să profite de numeroasele 
oportunităţi pe care le au pentru a deveni parte din viaţa şcolii şi pentru a extinde sensul de comunitate în 
familiile lor. 

Implicarea educaţională a familiei este definită ,,ca un set de activităţi pe care părinţii le îndeplinesc 
cu scopul de a susţine, direct sau indirect, procesul de instruire al copiilor” (E. Bonchiş). Participarea 
părinţilor, implicarea lor în procesul educaţional, prezenţa lor efectivă în cadrul activităţilor desfăşurate la 
grupă, toate acestea presupun o comunicarea eficientă între cadrul didactic şi părinte. Educatoarea poate 
implica părinţii în luarea deciziilor prin diverse modalităţi formale, mai ales a părinţilor ce fac parte din 
Consiliul de administraţie al grădiniţei. De exemplu atunci când avem o activitate deschisă, părinţii care 
fac parte din comitetul grădiniţei asigură materialele şi tot ce avem nevoie pentru o lecţie reuşită. Dar nu 
doar părinţii care fac parte din comitet se implică în acte de binefacere, ci şi ceilalţi părinţi. Aşa cum fiecare 
copil contează pentru noi, educatoarele, aşa contează şi micul efort depus de părinte, ajutorul pe care acesta 
ne oferă contează mai mult decât orice.  

Însă, cele mai eficiente modalităţi de implicare a părinţilor în activitatea grădiniţei sunt cele 
informale, deoarece îi determină să se simtă valorizaţi şi utili, parte activă şi importantă a vieţii instituţiei. 
Acestea presupun o comunicare mai familiară şi permit în mare parte împărtăşirea ideilor, luarea deciziilor 
într-o atmosferă mai relaxantă, mai caldă, mai plăcută. Modalitatea prin care educatoarea informează 
părintele despre noutăţile apărute la nivel de grădiniţă se referă în mod concret la implicarea părinţilor în 
cadrul parteneriatului educaţional. Educatoarea îşi planifică activităţile pe care le desfăşoară în cadrul 
parteneriatului educaţional în funcţie de anumite criterii: timp, spaţiu, resurse umane-materiale, posibilităţi. 
În cadrul parteneriatului educaţional grădiniţă-familie părinţii pot lua parte la activităţi de genul: - activităţi 
culturale: teatru, circ, spectacole de dans, vizită la bibliotecă, plimbări în natură, concursuri de întrecere, 
excursii, drumeţii, jocuri distractive; - expoziţii cu lucrări ale copiilor: pictură pe sticlă, lucrări relizate prin 
tehnica mototolirii hârtiei, modelare plastelină;-serbări de Moş Crăciun, 8 Martie, sfârşit de an şcolar, zile 
de naştere sau onomastice, activităţi susţinute de Moş Nicolae, Mărţişor, Ziua mamei, Mihai Eminescu, 
Ziua copilului ,concursuri pe echipe: mamă-copil, concursuri în afara grădiniţei: recitare de poezii, lucrări 
artistico.plastice; excursii organizate de educatoare la care participă copiii, părinţi, alţi reprezentanţi ai 
instituţiei, concursuri sportive, întreceri; discuţii libere despre hrană sănătoasă, vizite la medic, fotografii 
realizate în urma tuturor activităţilor pe care le-am desfăşurat împreună cu părinţii în cadrul parteneriatului 
educaţional.  

Toate activităţile desfăşurate în cadrul parteneriatului educaţional grădiniţă-familie sunt deosebit de 
importante în educarea şi dezvoltarea preşcolarilor. Implicarea părinţilor în parteneriatul educaţional este 
benefică atât pentru copil cât şi pentru părinte. Este benefică pentru copil deoarece acesta îşi dezvoltă 
anumite abilităţi, priceperi, deprinderi fiind susţinut în totalitate de părinte, pe de altă parte este benefică 
pentru părinte deoarece prin antrenarea lor aceştia se simt puşi în valoare, talentele şi cunoştinţele lor fiind 
fructificate, iar munca educatorului/educatoarei este diminuată. Părintele îşi poate urmări copilul în variate 
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situaţii de interacţiune zilnică, dar mai ales au posibilitatea să cunoască mai bine dificultăţile de integrare a 
acestuia în colectivul grupei sau în programul grădiniţei. 
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PARTENERIATUL CU PARINȚII, CONDIȚIE IN REALIZAREA 

ACTIVITAȚILOR EDUCATIVE 
 

AUTOR: MITU VASILICA  
SPECIALITATEA: PROFESOR ÎNV. PRIMAR 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „GRIGORE MOISIL” NĂVODARI 
 
Loris Malagouzzi afirma că: ,,Profesorii trebuie să descopere modalităţi de comunicare şi 

consemnare a experienţelor pe care le dezvoltă copiii la şcoală. Trebuie să pregătească o curgere continuă 
de informaţii de calitate îndreptate asupra părinţilor, (care) introduce părinţii la o calitate de cunoaştere 
care le schimba tangibil aşteptările. Ei îşi reexaminează prezumţiile privind rolul lor de părinţi şi opiniile 
lor despre experienţa pe care copiii lor o trăiesc şi abordează din nou şi mai curios întreaga experienţă 
din cadrul şcolii.”  

Atunci când familiile sunt parte activă în viaţa şcolii câştigă toată lumea: 
• părinţii mai multă experienţă în cunoaşterea copilului; 
•  elevul, pentru că atenţia şi ajutorul în îndeplinirea cu succes a sarcinilor şcolare vine atât din partea 

cadrelor didactice cât şi a părinţilor; 
•  cadrele didactice reușesc să atingă obiectivul de individualizare a procesului instructiv – educativ. 
 Când școala colaborează deschis cu familiile elevilor îşi transmit informaţii despre copii, utile 

ambelor, pentru a stimula dezvoltarea lor. Fiind conştiente de importanţa familiei pentru şcoală cadrele 
didactice trebuie să facă primul pas şi să genereze situaţii de implicare a părinţilor. Când părinţii vin în 
şcoală şi ajung să cunoască activitatea ei, devin mai conştienţi de efortul depus şi apreciază mai mult 
activitatea cadrelor didactice. 

Consultând studiile de specialitate se pot expune condițiile pe care părinții copiilor ar trebui să le 
respecte pentru o mai bună funcţionare a parteneriatului școală-familie: 

• să se simtă adevăraţi parteneri ai şcolii; 
• să contribuie la deciziile cu referire la educaţia copiilor lor; 
• să înţeleagă şi să sprijine planurile de dezvoltare ale şcolii; 
• să se implice în organizarea activităţilor extraşcolare; 
• să participe la şedinţele semestriale pentru părinţi; 
• să viziteze şcoala din proprie iniţiativă sau la invitaţia profesorilor; 
• să accepte vizita profesorilor şi a dirigintelui la domiciliul elevilor; 
• să participare la activităţi şcolare (asistarea la ore) şi extraşcolare (excursii, serbări, vizite etc.); 
• să participe la activităţile ştiinţifice: cursuri, sesiuni de comunicări etc. 
Pe de altă parte, expectanţele părinţilor se axează în principal pe necesitatea de a avea o relaţie 

echitabilă cu şcoala, de a fi trataţi ca parteneri. Printre cele mai frecvente aşteptări enunţate de părinţi 
figurează:  

 diversificarea formelor de implicare a părinţilor în viaţa şcolii; 
  schimbarea algoritmului de desfăşurare a şedinţelor cu părinţii, care, de obicei, se axează pe 

discutarea problemelor legate de reuşită şi disciplină şcolară;  
 competenţă profesională în comunicarea cu părinţii;  
 responsabilitate şi deschidere din partea echipei manageriale şi profesorale la sugestiile părinţilor 

etc. 
 Pentru sporirea calităţii relaţiei şcoală-părinţi şi asigurarea unui parteneriat fiabil, profesorii şi şcoala 

ar trebui să țină seama de următoarele recomandări: 
o să extindă colaborarea cu familia la toate aspectele care pot contribui la realizarea unităţii de 

cerinţe şi acţiune pedagogică; 
o să ia în consideraţia opinia părinţilor în procesul de planificare a tematicii şedinţelor cu părinţii; 
o să asigure oportunităţi de participare şi implicare a părinţilor; 
o să stimuleze activitatea Comitetului de părinţi şi implicarea sa în elaborarea, implementarea şi 

monitorizarea planului de dezvoltare a şcolii; 
o să organizeze activităţi de consiliere pentru părinţi; 
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o să implice părinţii în activităţile administrative; 
o să implice părinţii în procesul didactic; 
o să creeze condiţii şi să diversifice formele de comunicare cu părinţii (cutia poştală a părintelui, 

caietul de corespondenţă, şedinţe, activităţi cultural artistice etc.); 
o să iniţieze programe de educaţie pentru părinţi, în rezultatul identificării aşteptărilor acestora faţă 

de şcoală şi a nevoilor lor de formare etc. 
Din cooperarea eficientă a familiei cu școala rezultă o experienţă de învăţare pozitivă ai cărei primi 

beneficiari sunt copiii. Orice părinte doreşte succesul copilului său şi stă în puterea noastră, a cadrelor 
didactice să ni-i apropiem în vederea asigurării succesului şcolar. Văzând adulţii cooperând în beneficiul 
lor, copiii se simt in siguranţă, ocrotiţi de adulţi, importanţi. Crearea unui climat de colaborare cu familia 
se realizează şi se întreţine prin acţiuni şi atitudini permanente din partea cadrului didactic. Când se 
adresează părinţilor acesta trebuie să fie: atent, prietenos, vivace, relaxat.  

 Reuşind să îmi apropii familiile copiilor îmi desfăşor toate activităţile educative mult mai uşor. 
Experienţa acumulată pe parcursul timpului la catedră a arătat că o relaţie de susţinere reciprocă şi o 
atmosferă binevoitoare a factorilor educaţionali favorizează educaţia de calitate şi sprijină formarea şi 
completarea culturii pedagogice a familiei. 
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PROF. INVATAM. PRESC. MIZILEANU MIRELA 

GRAD. FLOARE DE COLT, BUCURESTI 
 
 Sarbatorile de iarna reprezinta in viata oamenilor un prilej de mare bucurie si efervescenta. Bucuria 

este declansata odata cu sosirea lui Mos Nicolae care aduce jucarii si dulciuri copiilor cuminti. Copiii se 
pregatesc cu entuziasm, lustruindu-si ghetutele.Cu aceasta ocazie, copiii isi evalueaza propriul 
comportament, sunt mai constienti de propria persoana, isi perfectioneaza imaginea si stima de sine, devin 
mai responsabili, mai ascultatori, invata sa fie generosi. Apoi, acestea vin cu semnificatia Craciunului-ca 
sarbatoare crestina a nasterii lui Isus. Acest eveniment magistral este marcat in lume printr-o serie de traditii 
si obiceiuri asemanatoare sau specifice diferitelor culturi, dar trairile si emotiile caracterizeaza identic 
fiintele umane care devin constiente de sine si de ceilalti prin trezirea spiritului creat de aceasta sarbatoare. 
Sarbatoarea Craciunului aduce un strop de magie in viata oamenilor si mai ales in viata copiilor. Aceasta 
sarbatoare este insotita de obiceiuri si traditii, de activitati specifice, oamenii fiind cuprinsi de entuziasm si 
frenezie, de febra si fervoarea pregatirilor pentru cea mai mare sarbatoare crestina.  

Sarbatoarea presupune curatenie, in sensul propriu, oamenii pregatind casa, decorand-o, impodobind 
bradul, pregatind bucate specifice, dar mai ales curatenie sufleteasca. Craciunul inseamna curatenie 
sufleteasca, inseamna iubire de oameni, generozitate, compasiune, ajutorare, daruire, bunatate. Acest 
eveniment revine in fiecare an pentru a le reaminti oamenilor rolul lor esential pe acest pamant, pentru a-i 
invata sa-si insuseasca aceste calitati pentru totdeauna, pentru fiecare zi a vietii lor. Tot ceea ce invaluie 
aceasta sarbatoare misca sufletul, entuziasmeaza, bucura, da speranta, inspirati fiind de iubirea lui 
Dumnezeu care l-a trimis pe Fiul Sau printre oameni. In aceasta perioada suntem treziti spiritual, 
sarbatoarea ne invita subtil la introspectie, la o calatorie in interiorul nostru, la pocainta, la iertare, la 
generozitate si bunatate. 

Colindele de Craciun aduc bucurie in inimile oamenilor prin urarile primite, dar si prin daruire si 
multumire aduse celor ce colinda. Toate actiunile oamenilor din preajma Craciunului contribuie la 
imbogatirea si infrumusetarea sufletului si spiritului acestora. Toate aceste obiceiuri sunt preluate din 
familie si transmise mai departe copiilor. Copiii resimt cu mare bucurie, seninatate, exuberanta, Sarbatoarea 
Craciunului. Aceste ritualuri de Craciun modeleaza in chip frumos mintea, spiritul si sufletul tuturor, pentru 
copii fiind un prilej de aureolare a sufletului, de formare a unui caracter frumos, de educatie aleasa. 

Puterea imaginatiei lor preschimba totul in magie. Bucuria lor este intensa si autentica, ii asteapta cu 
nerabdare pe Mos Nicolae si pe Mos Craciun, participa alaturi de familie la toate pregatirile pentru Craciun, 
iar toate acestea, an de an, sadesc in sufletul copiilor cele mai frumoase emotii si sentimente pe care le vor 
retrai intotdeauna si le vor transmite la randul lor, mai departe.  

Traim cu totii vremuri ciudate, care ne-au oprit din mersul nostru firesc, insa Sarbatoarea Craciunului 
vine sa ne reaminteasca valori umane inalte-bunatate, darnicie, incredere, speranta, lumina, viata. 

In aceasta perioada, afluxul energetic, bucuria copiilor, serbarile de Craciun, insufleteau gradinita 
intr-o randuire fireasca a lucrurilor. 

Cu toate acestea, Sarbatorile de iarna nu vor trece nemarcate in cadrul gradinitei, chiar daca se vor 
desfasura in mediul on line.  

Asadar, impreuna cu copiii si cu ajutorul parintilor, am discutat despre Sarbatoarea Sfantului Nicolae, 
a Craciunului, despre dorintele copiilor, am realizat lucrari practice ca simboluri ale acestor sarbatori. 

Copiii mici se ataseaza in cadrul sarbatorilor de ceea ce inseamna Mos Nicolae, Mos Craciun, de ce 
vine Mos Craciun la copii, de unde vine, cu ce vine etc. De aceea, impreuna cu copiii si parintii am realizat 
lucrari precum: Ghetuta lui Mos Nicolae, Mos Craciun si Renul lui Mos Craciun(Rudolf). 

 Chiar daca emotiile nu au fost de aceeasi intensitate ca in interactiunea directa, copiii, impreuna cu 
parintii s-au mobilizat si au fost incantati de produsele lor. 
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 De asemene, tot in sistem on line urmeaza sa realizam o pictura prin diferite tehnici(Coronita de 
Craciun). Aceste elemente se adauga si intregesc in mintea copiilor imagine adespre aceasta Sfanta 
Sarbatoare, aducand in acelasi timp, bucuria propriei creatii. 
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Perioada prescolaritatiireprezintaaparitia primelorrelaţiişi atitudini ce constituie un nivel superior de 

organizare a vieţii psihice a copilului si tot în această perioadă începe usor conturarea personalitatii.De un 
real folos în formarea personalităţii este jocul, mai ales cel bazat pe roluri, în carecopilul, asimilându-şi 
rolul îşi asimilează implicit şirelaţiile interioare de comportament incluse în rolul respectiv. La fel de 
importante pentru formarea personalităţiipreşcolarului sunt şistilurile comportamentale parentale.  

Mediul familial ocupă un loc central în multitudinea factorilor determinanţi ai evoluţieiindividului. 
Copilul nu este un adult în miniatură, ci el este un ”candidat la maturizare”(H. Pierot), deosebit de receptiv 
la influenţele pozitive sau negative care se exercită asupra lui. Copilul trebuie socializat şi modelat, iar 
fundamentarea personalităţii sale se realizează, în mare măsură, în interiorul familiei acestuia, care 
concentrează primul său univers afectiv şi social. Trăsăturile şi coordonatele personalităţii se cristalizează 
în raport cu modelul şi natura situaţională trăită în mod direct, nemijlocit, de către copil în mediul său 
familial, iar atitudinile părinţilor au consecinţe durabile asupra personalităţii, în formare, a copilului. La 
vârstele mici, adaptarea copilului se realizează prin imitaţie, acesta raportându-se permanent la persoana 
adulţilor. Primul model oferit copilului este familia sa, iar calitatea şi tipul relaţiilorcopilpărinţi vor marca 
profund evoluţia viitoare a copilului (G. Mauco).  

După familie, grădiniţa constituie prima experienţă de viaţă a copilului în societate. Această instituţie 
îl aşază într-un cadru nou prin dimensiunile şiconţinutul său. Aici copilul ia cunoştinţă cu activităţişi obiecte 
care-i stimulează gustul pentru investigaţieşiacţiune, îl provoacă să se exprime şi îi propune, incipient, 
angajarea în relaţiile sociale de grup. Adaptânduşi metodele la formele particulare ale vieţii mentale ale 
copilului,grădiniţa încearcă să răspundă specificului activităţii fiecărei vârste şi să identifice mijloacele 
şiactivităţile necesare pentru o dezvoltare complexă a forţelor infantile în vederea maturizării lor. Copilul 
preşcolar începe să-şi definească treptat începutulpersonalităţii sale. În cadrul grupei el trăieşte prima 
experienţă a vieţii în colectivitate, a vieţiisociale, alta decât familia. De la intrarea în grădiniţă copilul 
realizează o adaptare la un anumit ritm al vieţii cotidiene. Este vorba de încadrarea şi respectarea unui 
anumit program. 

Educaţia făcută de primii educatori – părinţii - ca şi cea a grădiniţei, se răsfrâng asupratuturor laturilor 
personalităţii copilului, în funcţie de particularităţile de vârstă şi individuale ale acestuia. Pe măsură ce 
copilul se dezvoltă, cresc şitrebuinţeleşidorinţele lui. În acelaşi timp şigrădiniţa, ca primă instituţie care se 
conduce după principii şi metode ştiinţifice, contribuie la formarea şi dezvoltarea copilului. Investită cu 
această nobilă şi plină de răspundere sarcină, educatoarea grupei trebuie să cunoască specificul fiecărui 
stadiu de dezvoltare a copilului, disponibilităţile intelectuale, precum şiparticularităţile lui temperamentale 
şi caracteriale. Educatoarea se preocupă de socializarea preşcolarului prin integrarea în mediulgrădiniţei, 
dar îi oferă prilejul să cunoască mediul înconjurător organizând vizite în împrejurimilegrădiniţei, în 
instituţiişi la locurile de muncă ale părinţilor. În acest timp, aceasta poate observa cum se comportă copiii 
nu numai la grădiniţă ci şi în afara grădiniţei. Având în vedere particularităţile lor de vârstă şiţinând seama 
de temperamentul lor, educatoarea va putea acţionadiferenţiat astfel încât eficienţa demersului său educativ 
să fie optimă. Treptat şi cu răbdare, cultivându-le încrederea în propriile posibilităţi, folosind jocul şi 
jucăria, educatoarea participă la dezvoltarea personalităţii copiilor. Pentru a răspunde standardelor impuse 
de comunitate în ceea ce priveştevalorile şiresponsabilităţile familiei, vis-a-vis de personalitatea copilului, 
asistăm la dezvoltarea unor iniţiative de organizare a unor cursuri sau programe pentru părinţi, majoritatea 
susţinânduse în cadrul grădiniţei de către educatoare. Aceste cursuri sau programe încearcă să răspundă 
experienţelorpărinţilor sau viitorilor părinţi în ce priveşteabilităţile necesare creşteriişi educăriicopilului. 

Cu intenţia ca fiecare copil să beneficieze de educaţieşiinstrucţie conform 
posibilităţilorşiparticularităţilor sale, părinţii trebuie antrenaţi în acest demers. Astfel, se pot comunica 
părinţilor concluziile observaţiilor făcute, atrăgându-le atenţia asupra părţilor bune ale personalităţii 
copiilor, dar şi asupra aspectelor ce trebuie înfrânate, stopate, ori călăuzite spre altă direcţie. Familia îl 
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pregăteşte pe copil pentru integrarea în grădiniţă, orientându-l spre lumea cunoaşterii, a activităţilor curente, 
iniţiindu-l în deprinderi fundamentale. Fără o susţinereafectivă, fără un ansamblu de activităţi, de 
achiziţiişiexperienţe, întâlnirea copilului cu grădiniţava fi cu atât mai violentă, iar procesul de 
instrucţieşieducaţie ar deveni inoperant. 

Se ştie că familia reprezintă una din cele mai vechi forme de comunitate umana, ce asigura 
menţinereacontinuităţii biologice, culturale a societăţii, satisfacerea nevoilor personale, asigurând 
sentimentul siguranţei, menţinerii si dezvoltării personalităţii. Familia nu este numai primul adăpost al 
copilului, ci este şi prima bază de lansare a lui în lume. Pentru a-şi îndeplini acest rol familia trebuie să se 
deschidă lumii, oferind copilului posibilitatea de a pătrunde în ea. Familia este primul iniţiator sociocultural 
al copilului. Aici se pun bazele incipiente ale dezvoltării intelectuale, morale, estetice, fizice şi sociale ale 
copilului. 

Parteneriatul grădiniţă-familie se referă la construirea unor relaţii pozitive între familie şigrădiniţa, la 
o unificare a sistemului de valori care poate avea un efect benefic asupra copiilor, atunci când aceştia văd 
educatoarea sfătuindu-se cu părinţii. Toţipărinţii au nevoie de informaţii de bază referitoare la copiii lor. Ei 
trebuie informaţidespre scopul de bază al programului educativ la care participă copiii lor şi trebuie 
implicaţi în luarea deciziilor. Părinţii trebuie să fie la curent cu progresele copilului lor, dar şi cu percepţia 
pe care o are grădiniţa despre calităţileşi problemele copilului. Educatoarea va sugera acestora modul în 
care îşi pot ajuta copiii acasă, căci sunt părinţi care oferă copiilor sprijin suplimentar în învăţare.  

Parteneriatul, asigurarea coerenţeiinfluenţelor educative şi ale tuturor factorilor careacţionează asupra 
copiilor este un deziderat major şi trebuie să se realizeze. Problemele pe care le implică acest domeniu sunt 
multiple. Copiii care vin in grădiniţă pot avea dificultăţi de adaptare, atât în sensul socializării, cât şi din 
punct de vedere intelectual, estetic, fizic. Cauzele acestora se pot identifica de către educatoare, împreună 
cu părinţii. Atât părinţii copiilor cu dificultăţi, cât şi ai celor cu dezvoltare firească, este bine să fie consultaţi 
pentru a stabili programe educative, în care să se implice şi familia. Parteneriatul dintre grădiniţăşi familie 
cunoaşte numeroase forme în care activitatea propusă conduce la creştereaşi educarea copilului prin 
armonizarea celor doi factori educativi: şedinţe cu părinţii – în care sunt prezentate principalele aspecte ale 
activităţiigrădiniţei; mese rotunde; propaganda vizuală – afişareadiverselor materiale pe teme de educaţie, 
în special materiale ce arată activitatea copiilor; vizitarea grădiniţei de către părinţi; participarea la activităţi, 
plimbări, excursii, alături de copiii lor, serbări.  

Grădiniţa nu poate face minuni, iar educaţia dată în această instituţie nu va avea rezultate bune, dacă 
nu se va sprijini şi nu va colabora cu familiile copiilor. În concluzie, putem spune că reuşita privind 
devenirea umană a copilului depinde de o colaborare prodigioasă dintre doi factori educaţionali de bază: 
grădiniţaşi familia. 
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Atmosfera de Crăciun ne aduce bucurie şi ne aminteşte cu precădere de anii copilăriei, de emoţia 

aşteptării împodobirii bradului, de clipa la care visăm să-l întâlnim pe Moş Crăciun. 
Dincolo de faptul că este una dintre cele mai importante sărbători creştine, Crăciunul e aşteptat cu 

mare entuziasm de toată lumea, indiferent de vârstă, uneori chiar şi de religie. Sigur te gândeşti cu drag la 
cadourile lui Moş Crăciun, la colinde, la mirosul de brad şi la vâscul din pragul uşii. Şi, cu siguranţă, 
experienţele personale au încărcat astfel de clipe magice cu semnificaţii proprii. Dar mai mult decât atât, 
tradiţiile legate de Crăciun aduc simboluri naturale vechi de sute de ani. 

Bradul de Craciun 
Bradul deţine rolul principal în perioada Crăciunului. Împodobitul acestuia este cel mai îndrăgit 

obicei de sărbători, datorită simbolurilor care i se asociază: iubire (pentru că este împodobit de întreaga 
familie), bucurie şi fericire (pentru că sub el sunt puse cadourile), magie (se spune că Moş Crăciun nu vine 
în casele unde nu e brad), viaţă, trăinicie şi sănătate (pentru că este mereu verde, chiar şi când afară e 
zăpadă). Practic, bradul a devenit centrul sărbătorilor de iarnă! 

Şosete tricotate, crenguţe de brad şi de vâsc, globuleţe, fundiţe, ghirlande colorate, oameni de zăpadă, 
steluţe şi fulgi, toate te vor ajuta să intri în atmosfera de sărbătoare. 

Steluţa 
Mulţi brazi de Crăciun au o steluţă în vârf. Se spune că stelele ne conduc spre locuri speciale, iar pe 

vremuri multe dintre constelaţii, de exemplu, Ursa Mare şi Ursa Mică erau venerate ca divinităţi. Evreii din 
vechime foloseau steaua în şase colţuri a lui David ca simbol religios, iar steaua de Crăciun în cinci colţuri 
ne aminteşte de steaua apărută deasupra Betleemului la naşterea Pruncului. În multe culturi, stelele sunt 
semne ale norocului şi ale realizării unor ţeluri măreţe. 

Coroniţa de Crăciun 
Agăţarea coroniţelor de uşa casei este un obicei originar din Europa, unde, de Crăciun, porţile se 

decorau cu ramuri veşnic verzi, pentru a invita în casă spiritele pădurii. Există crezul că aceste spirite ar 
aduce sănătate şi noroc. Oamenii încă îşi mai împodobesc casele cu coroniţe de brad şi de laur, ca mod de 
a-şi întâmpina prietenii şi rudele. Forma circulară a coroniţei simbolizează natura veşnică a dragostei. 

Renii 
Cine nu a auzit de simpaticii reni care trag sania Moşului? Ei sunt nouă la număr şi au nume amuzante: 

Dasher, Dancer, Donner, Vixen, Comet, Cupid, Prancer, Blitzen şi Rudolf. Povestea cunoscută a renului cu 
nasul roşu, Rudolf, cel care luminează drumul pentru sania plină cu daruri a lui Moş Crăciun, face ca aceste 
personaje să fie şi mai simpatice. Şi pentru că sunt animale specifice zonelor reci, renii se potrivesc de 
minune în decorurile de iarnă şi de sărbători. În plus, ei poartă clopoţei care aduc veselie, anunţând celor 
care le aud clinchetul că au sosit cadourile. 

Ciorăpeii de Crăciun 
Obiceiul ciorapilor de Crăciun provine dintr-o legendă despre un nobil care şi-a risipit necugetat 

averea, lăsându-şi fetele fără zestre. Sfântul Nicolae a auzit despre această situaţie şi a venit pe ascuns la 
locuinţa fetelor. El a aruncat trei pungi cu monede de aur prin hornul casei, care au căzut în ciorapii fetelor, 
atârnaţi la uscat lângă şemineu. 

În secolul al XVIII-lea, copiii din Olanda îşi lăsau saboţii lângă vatră, sperând că Sinterclass (Moş 
Crăciun) le va aduce daruri. Mai târziu, pantofiorii de lemn s-au transformat în şoseţele, iar Sinterclass a 
devenit, pentru englezi, Santa Claus. Astăzi, multă lume încă foloseşte ciorăpelul de Crăciun, în care pune 
mici daruri pentru copii şi cei dragi. 
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Vâscul 
Se crede că vâscul a fost utilizat dintotdeauna pentru a sărbători sosirea iernii. Această plantă veşnic 

verde era folosită pentru decorarea locuinţei, se credea că posedă puteri tămăduitoare speciale, vindecând 
orice, de la infertilitatea femeilor până la otrăviri. Scandinavii vedeau vâscul ca pe o plantă a păcii şi a 
armoniei, asociindu-l cu Frigga, zeiţa dragostei. Obiceiul sărutului sub vâsc provine din credinţa că acest 
gest sub un lăstar al plantei aduce armonie şi înţelegere şi face ca să crească iubirea în cuplu. 

Lumânările 
Aprinderea lumânărilor în perioada Crăciunului este o tradiţie veche ce reprezintă naşterea lui Iisus 

şi reînnoirea vieţii, puritate, speranţă, găsirea drumului bun în viaţă. 
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IMPORTANȚA ACTIVITAȚILOR EDUCATIVE  

IN PARTENERIAT CU PARINȚII 
 

 PROF. MOCANU MARIANA 
 
 Prezența părinților poate transforma cultura școlii (S. L. Lightfoot) 
 
Una din cele mai importante condiții ale creșterii eficienței activității educative desfășurate cu elevii, 

o constituie asigurarea unei depline unități de acțiune a tuturor factorilor educativi: familia, școala, 
comunitatea. De aceea, aspectul cooperării dintre familie și școală în realizarea educației copilului, 
este o temă de profundă actualitate şi frecvent dezbătută în viaţa omului contemporan şi a societăţii. 
Această colaborare cu familia reprezintă o verigă importantă în lanţul acţiunilor întreprinse în vederea 
desăvârşirii ca om a elevului, dar și o reușită a procesului educațional.  

Pentru ca activitățile educative desfășurate în parteneriat cu părinții să fie utile și eficiente este esențial 
să conștientizeze fiecare factor educațional, necesitatea colaborării şi avantajele reciproce.  

Necesitatea colaborării părinților cu școala, decurge din faptul, că odată cu intrarea copilului la 
şcoală, funcţiile educative ale familiei un încetează, ci se amplifică, în sprijinirea rolului de elev. De 
asemenea, școala trebuie să colaboreze cu familia, să facă în aşa fel încât să-l determine pe părinte să devină 
un aliat, cu care se sprijine reciproc ,urmărind ca acțiunea lor comuna să fie profundă și de durată. 

Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții, decurge din avantajele și din efectele 
pozitive pe care le oferă colaborarea și comunicarea celor doi factori răspunzători de educația copilului. 
Din experiența activităților educative desfășurate în parteneriat cu părinții, se pot enumera următoarele 
aspecte benefice:  

 Prin intermediul activităților în comun se face o apropiere a școlii de familie, care se simte 
reprezentată și sprijinită de această instituție cu care colaborează pentru binele comun al copilului.  

 Se creează oportunități ca parinții să se cunoască și să se împrietenească între ei. 
  Părinții își îmbogățesc abilitătile de relaționare cu copiii. 
 Activitățile educative extind perspectiva referitoare la implicarea părinților în acțiuni comune cu 

școala. 
 Se dezvoltă abilitățile de comunicare între părinți-elevi-profesori. 
 Se crează un mecanism coerent care duce la întărirea cooperării dintre școală și familie. 
 Implicarea părinților în viața activă a elevului îl face pe acesta mai încrezător în sine și mai 

puternic, putând să depășească cu ușurință obstacolele pe care le întâmpină atât la școală cât și în viață.  
 Prin activitățile educative comune părinții se simt respectați, valorizați și implicit motivați să 

participe activ în viața școlii. 
La final putem afirma că o relație de susținere reciprocă şcoală – familie, trebuie să conducă la 

realizarea unor parteneriate viabile, de natură să permită o abordare sănătoasă şi pozitivă a problemelor 
diverse ale copiilor și să ne facă pe toți conștienți pe deplin de valoarea școlii și a educației. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliografie: 
*Allport, G.W. Structura și dezvoltarea personalității, Ed. Didactică și pedagogică,, București,1998 
*Mircea Agabrian, Școală, familia, comunitate, Editura Institutul European, 2007 
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IMPORTANTA ACTIVITATILOR IN PARTENERIAT CU PARINTII 
 

GRADINITA NR.1 
LOC. CIOLPANI – ILFOV 

 PROF. INV. PRIMAR SI PRESCOLAR LUMINITA MOHOREA 
 
Intr-o societate care evolueaza sub imperiul schimbărilor permanente în toate domeniile, care solicită 

individualului abilităţi de adaptare rapidă la situaţii noi, educaţia trebuie să răspundă în primul rând nevoilor 
individuale, asigurând în acelaşi timp şansele de integrare şi dezvoltare socială personală. Una din pârghiile 
de intervenţie care acţionează la nivelul educaţiei preşcolare şi care pot susţine acest deziderat, este 
dezvoltarea unei relaţii parteneriale grădiniţă-familie, definită printr-o comunicare reală, constructivă în 
interesul copilului. 

 Activităţile desfăşurate în parteneriat cu părinţii sunt modalităţi propice pentru atingerea unor 
obiective comune în ceea ce priveşte educaţia preşcolarilor, la acestea adaugându-se plăcerea de a fi alături 
de colegi, activităţile desfăşurându-se într-o atmosferă de voie bună, având, pe lângă valoarea social–
educativă şi un efect reconfortant.  

 Copilul din ziua de azi simte nevoia de adulţi disponibili pentru a-i respecta ritmul de viaţă, de adulţi 
care să participe la jocurile sale şi care să-i transmită zilei de mâine un om care nu poate proveni dintr-un 
sistem de învatământ clasic şi dintr-o familie care nu-şi asumă toate rolurile. Toţi adulţii care fac parte din 
viaţa unui copil (părinte, bunic, profesor) ar trebui să înţeleagă că acesta aşteaptă de la ei să-şi amintească 
şi să înţeleagă că au fost cândva de vârsta lui. 

 Informarea şi formarea părinţilor în ceea ce priveşte şcolaritatea copilului presupune, ca fiecare 
părinte să cunoască: obligaţiile legale privind educaţia copilului, importanţa atitudinii lui pentru reuşita 
şcolară a copilului, metodele de colaborare cu şcoala. În acest scop este necesar un dialog între profesori şi 
părinţi; profesorii trebuie să primească o pregătire în materie de relaţie cu părinţii iar competenţa lor în 
această materie trebuie considerată ca o aptitudine profesională; părinţii trebuie să fie pregătiţi pentru a juca 
rolul lor educativ în cooperare cu profesorii; şcolile trebuie să asigure părinţilor asistenţa necesară. 
Şcolaritatea este o etapă importantă, dificilă, cu implicaţii profunde în evoluţia copilului. Acest moment îi 
prinde nepregătiţi pe marea majoritate a părinţilor iar comportamentul familiei intervine astfel de cele mai 
multe ori într-un mod apăsător, ceea ce poate să conducă pe o cale greşită dezvoltarea intelectuală şi 
emoţională a acestuia.  

 Cooperarea profesor-părinte în beneficiul copilului vine în completarea participării părinţilor la 
gestiunea şcolii. Ca responsabili legali ai educaţiei copiilor lor ei au responsabilitatea de a influenţa natura 
acestei educaţii; modelele participative pot ajuta la coordonarea eforturilor educative şi la orientarea 
adaptării şcolii la schimbările din societate; influenţarea pe plan local asupra rezolvării problemelor şi luării 
deciziilor. Cu alte cuvinte participarea poate stimula iniţiativele si inovaţiile.  

 Şcoala trebuie să-şi deschidă porţile pentru ca familia să cunoască şi să participe la activităţile ce se 
desfăşoară în incinta şi în exteriorul şcolii dar organizate de aceasta. Cadrele didactice trebuie să iniţieze 
activităţi care să ofere familiei oportunităţi de a participa alături de copil, de a cunoaşte copilul în situaţii 
diverse, de a se bucura alături şi cu copilul de realizările lui, de a lucra împreună părinte-copil la diferite 
proiecte.  

 Activitatile in parteneriat du parintii reprezinta o oportunitate pentru acestia de a cunoaşte propriul 
copil în alte situaţii decât cele de acasă, de a cunoaşte grupul din care face parte copilul, de a se simţi bine 
alături de propriul copil, de a înţelege mai bine caracteristicile vârstei fiului/fiicei, de a relaţiona cu ceilalţi 
părinţi din grup şi de a găsi puncte comune, de a relaţiona cu profesorii care însoţesc copiii. Este o ocazie 
de a cunoaşte viaţa şcolii. 

 
Bibliografie: 
• Culea, L., (coord.), (2009), Aplicarea noului curriculum pentru o educaţie timpurie –o provocare?, 

Ed. Diana, Piteşti; 
• *** (2008) Ghid de bune practici pentru educaţia timpurie a copiilor între 3 – 6/7ani, Unitatea de 

Management al Proiectelor pentru Învăţământul Preuniversitar. 
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JOCUL DIDACTIC – METODĂ ȘI MIJLOC DE REALIZARE A EDUCAȚIEI 

CENTRATE PE COPIL 
 

PROFESOR INVATAMANT PRIMAR MOISEL LUMINITA  
LICEUL TEORETIC IULIA ZAMFIRESCU MIOVENI, ARGES  

 
,,Este un dar fericit acela de a ști cum să te joci.” (Emerson) 
 
Copilul – spunea marele pedagog elvețian Ed. Claparede – este o ființă a cărei principală activitate 

este jocul … această trebuință spre joc este ceva esențial naturii sale. 
Jocul este activitatea care dă specific copilariei și care își găsește motivația și împlinirea în sine însuși. 

Spre deosebire de învățare, nu ținteste în mod explicit obținerea de noi cunoștințe sau alte produse ale 
învățării iar în comparație cu munca, jocul nu are ca finalitate obținerea unor bunuri materiale. 

Unul din mijloacele folosite din ce în ce mai frecvent în cadrul procesului de instruire și educare și a 
cărui eficiență a fost dovedită printr-o serie de studii sau cercetări de specialitate este jocul didactic. 

Jocul devine ,,didactic” atunci când prin modul de formulare al sarcinii de învățare copilul este adus 
în situația de a-și utiliza energiile și potențialul psiho-fizic pentru a-și optimiza parametrii comportamentali. 

Jocul didactic este o formă de activitate, atractivă și accesibilă copilului, prin care se realizează o 
bună parte din sarcinile instructiv-educative . 

Valoarea practică a jocului didactic constă în faptul că în procesul desfășurării lui copilul are 
posibilitatea să-și aplice cunostințele, să-și exerseze priceperile și deprinderile ce s-au format în cadrul 
diferitelor activități. Folosirea jocului didactic ca activitate obligatorie aduce variație în procesul de instruire 
a copiilor, făcându-l mai atractiv. De exemplu, prin jocul didactic „Găsește aceste culori” se precizează și 
se verifică învățarea denumirii diferitelor culori. Jocul „Cu ce construim” fixează denumirile diferitelor 
unelte și materiale folosite în construcție: prin jocul „Cine are aceeași figură?” se fixează, se actualizează 
reprezentări de forme precum: cerc, patrat, triunghi etc. 

Jocul didactic contribuie și la dezvoltarea proceselor psihice, influențând în mod nemijlocit activitatea 
tuturor analizatorilor. Jocurile „Spune ce faci?” sau „Cine face așa?” contribuie la dezvoltarea sensibilității 
auzului. În jocul „Ghicește ce ai gustat” accentul cade pe perfecționarea sensibilității gustative și olfactive. 

Un rol deosebit îl au jocurile didactice în educarea calității memoriei. De exemplu „Ce s-a schimbat” 
sau „Ghicește ce lipsește!”, îl solicită pe copil să rețină felul obiectelor și așezarea lor pentru a putea arăta 
modificarea făcută de conducătorul jocului, ceea ce duce la dezvoltarea memoriei voluntare. 

O caracteristică esențială a jocului didactic constă în crearea unor condiții favorabile pentru aplicarea 
multilaterală a cunoștințelor și pentru exersarea priceperilor și deprinderilor sub forma unor activități 
plăcute și atractive. 

Jocul didactic devine metoda de instruire în cazul în care el capătă o organizare și se succede în 
ordinea implicată de logica cunoașterii și a învățăturii. 

Fiecare joc didactic cuprinde următoarele laturi constitutive : 
- Continutul - este prima componentă a jocului didactic care este format din cunoștințele pe care 

copiii și le-au însușit anterior, cunoștințe care arată despre ce este vorba în jocul respectiv. 
- Sarcina didactică - apare sub forma unei probleme de gândire, de recunoaștere, denumire, 

descriere, reconstituire, comparație, ghicire, etc. 
- Regulile jocului sunt menite să arate copiilor cum să se joace, cum să rezolve problema respectivă. 

Regulile îndeplinesc în joc o importantă funcție reglatoare asupra acțiunilor și relațiilor reciproce dintre 
copii. Ele sunt condiționate de conținutul și sarcinile didactice ale fiecărui joc. Regulile jocului didactic 
sunt numeroase și de natură diferită. O primă categorie reglementează repartizarea rolurilor între copii ( 
“Postas”, “cititor”). Alte reguli arată copiilor cum se rezolvă problema intelectuală, iar altele se referă la 
succesiunea acțiunilor în joc. Există și reguli referitoare la comportarea copiilor în joc care indică ce este și 
ce nu este permis în timpul jocului. În stabilirea regulilor jocului se va ține seama de principiul gradării și 
al accesibilității. Măsura în care sunt însușite regulile de către copii constituie un critetiu important de 
apreciere a eficienței educative a jocului didactic. 
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- Acțiunea de joc este latura costitutivă a jocului, este cea care face ca rezolvarea sarcinii didactice 
să fie plăcută și atractivă pentru copii. Aceasta cuprinde momente de așteptare, surpriză, ghicire, mișcare 
și întrecere. 

Strânsa unitate dintre cele patru laturi ale jocului didactic conferă acestei activități o particularitate 
specifică, ceea ce o deosebește de celelalte forme de activitate ( de jocurile de creație sau de activitățile 
obligatorii). 

Jocul didactic se încheie cu un anumit rezultat care arată gradul în care copilul și-a format priceperea 
de a găsi răspunsul potrivit, de a face descrieri, reconstituiri, comparații, de a da răspunsuri verbale potrivite. 

În cazul în care jocurile organizate au scop educativ bine precizat, devin metode de instruire, iar dacă 
jocul este folosit pentru a demonstra o caracteristică a unei activități, acesta devine un procedeu didactic. 

 Jocul didactic este o activitate dirijată, dar și o metodă didactică prin care se îmbină elementul 
instructiv-educativ cu acela distractiv.  

 
 
Bibliografie: 
*Barbu, H., Popescu, E., Șerban, F., (1993) – Activități de joc și recreativ – distractive, București, 

Editura Didactică și Pedagogică; 
*Cerghit, I., (2006) – Metode de învățământ, Iași Editura Polirom; 
*Chateau, J., (2002), Copilul și jocul, București, Editura Didactică și Pedagogică 
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PROIECTELE EDUCAȚIONALE ÎN PARTENERIAT CU PĂRINȚII. 

ROLUL LOR ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ 
 

PROF. INV. PRIMAR MOISIUC ANCA 
SCOALA GIMNAZIALA “IRACLIE PORUMBESCU” 

FRATAUTII NOI, JUD. SUCEAVA 
 
„Un bun învăţător observă când copilul se străduieşte- chiar dacă rezultatele nu se văd imediat. 
Şi-i arată elevului că a observat !... 
Un bun învăţător are grijă să vină rândul fiecărui elev la îndatoririle plăcute – dar şi la cele 

nesuferite. 
Mari destine au de multe ori la baza influenţa unui bun învăţător!” - Helen Exley - 
 
Termenul parteneriat este „definit ca asocierea a doi sau mai mulţi parteneri, iar în literatura de 

specialitate, parteneriatul reprezintă modalitatea, formală sau informală, prin care două sau mai multe părţi 
decid să acţioneze împreună pentru atingerea unui scop comun.” 

Responsabilitatea de manager al clasei implică mai multe roluri: de profesor, de părinte, de prieten. 
Este binecunoscută importanța educaţiei extraşcolare, deoarece ea completează activitatea şcolară şi 
educaţia familială. 

Trezirea interesului pentru activitatea școlară este punctul de plecare pe tărâmul cunoaşterii şi în 
acelaşi timp chezăşia succesului în activitatea didactică pentru fiecare învăţător cât şi pentru elevii săi. 
Copilul, în general, este lipsit de încredere în forţele lui. Efortul pe care îl face în primele clase este uriaş. 
Adulţii uită de obicei acest lucru, de aceea nu le acordă la timp atenţia cuvenită, li se pare că este ori prea 
ușor, ori prea greu, și de cele mai multe ori lasă totul în seama școlii. Una din ideile directoare ale 
învățământului modern o reprezintă ideea elevului activ, organizator, cercetător, independent, participant 
conștient la propria dezvoltare. Ca activitate intenţionată şi orientată, educaţia extraşcolară-nonformală 
permite adâncirea cunoştinţelor şi dezvoltarea competenţelor din zonele de interes ale elevilor, cultivarea 
interesului şi dezvoltarea înclinaţiilor şi talentelor acestora pentru anumite domenii. Ea permite folosirea 
eficientă şi plăcută a timpului liber al elevilor, dezvoltarea vieţii asociative, dezvoltarea capacităţilor de a 
lucra în grup şi de a coopera în rezolvarea unor sarcini complexe, dezvoltarea voinţei şi formarea trăsăturilor 
pozitive de caracter. Învăţătorul şi părinţii trebuie să sesizeze acest moment dificil din viaţa psihică a 
micuţului, pe jumătate înspăimântat de tainele scrisului, pe jumătate crispat de efortul făcut pentru 
descifrarea unor semne atât de curioase şi pline de mister. De aceea proiectarea unor activități în parteneriat 
cu părinții este deosebit de benefică. 

Prin încheierea parteneriatelor cu părinţii, aceştia sunt încurajaţi să ia parte la planificarea şi derularea 
programelor educative pentru copii, ceea ce implică o responsabilizare şi o eficienţă sporită. Astfel, părinţii 
au posibilitatea să-şi cunoască mai bine copiii, modul lor de manifestare în viaţa de grup, pot înţelege mai 
bine rolul lor educativ. Printre obiectivele principale ale colaborării dintre instituţiile educative şi familie 
putem aminti: înlăturarea factorilor perturbatori în cadrul comunicării şcoală –familie; creşterea gradului 
de implicare a părinţilor în toate activităţile şcolare şi extraşcolare; schimbarea mentalităţii neadecvate a 
unor părinţi faţă de şcoală; cunoaşterea de către părinţi a posibilităţilor şi nevoilor psiho-fizice ale copiilor; 
învăţarea unor deprinderi şi tehnici de muncă intelectulală sub formă de activităţi comune elevi – părinţi – 
cadre didactice. Majoritatea părinţilor au nevoie de informaţii de bază referitoare la copiii lor. Ei vor să fie 
informaţi despre scopul de bază al programului educativ la care participă copiii lor şi doresc să fie implicaţi 
în luarea deciziilor. Părinţii vor să fie la curent cu progresele copilului. Pentru realizarea parteneriatului cu 
părinţii este esenţial ca: părinţii să fie priviţi ca participanţi activi, care pot aduce o contribuţie reală şi 
valoroasă la educarea copiilor lor; să se recunoască şi să se valorifice informaţiile date de părinţi referitor 
la copii; părinţii să ia parte la adoptarea deciziilor referitoare la copiii lor; responsabilitatea să fie împărţită 
între părinţi si invatatoare; părinţii să facă parte din comitetele de părinţi; să ajute la continuarea 
programului educativ acasa; să urmarească în mod regulat progresul copiilor lor; să ia parte, să sprijine 
activităţile extraşcolare organizate împreuna cu invatatoarea. Datorită diferenţelor de scopuri, resurse, 
pregătire, valori, nevoilor diferite, percepţii, atitudini, de foarte multe ori exista posibilitatea apariţiei unor 
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conflicte între părinţi şi invatatoare ce pot fi determinate de: o slaba colaborare; lipsa de informaţii; 
intoleranţa la stilul de viaţă al celuilalt, la opiniile sau chiar la prezenţa fizică; neacceptarea unor diferenţe 
de pregătire, condiţii sociale, morale, religie, nationalitate…; lipsa unor preocupări în sensul construirii 
relaţiilor de colaborare; numărul limitat al întâlnirilor dintre invatatoare şi părinti; neclaritate în rolurile 
fiecăruia şi în responsabilităţile ce le revin; disponibilitatea redusă a părinţilor de a participa la activităţi ; 
gradul scăzut de interes al unor părinţi faţă de educaţie şi evoluţia copilului.  

După părerea mea, cultivarea unor relaţii de parteneriat efectiv între scoala şi familie, în sprijinul 
educaţiei şi creşterii copilului constituie cheia succesului viitor. Relaţiile de colaborare dintre părinţi şi 
unitatea de învăţământ pe care o frecventează copilul lor constituie primul pas către o educaţie deschisă, 
flexibilă şi dinamică a personalităţii copilului. Procesul de colaborare cu părinţii asigură atingerea scopului 
educaţional, şi anume de a obţine dezvoltarea globală a copilului. Prin colaborarea părinţilor cu scoala, 
aceştia pot completa, sprijini şi dezvolta personalitatea copilului. 

 
 
 
 
 
 
 
Bibliografie: 
*Cristea S., „Pedagogie generală. Managementul educaţiei”, Editura Didactică şi pedagogică, 

Bucureşti, 1996 
*Cucoş C., „ Pedagogie” Editura Polirom, Bucureşti, 2002 
*Salade D., „Perfecţionarea personalului didactic în pas cu cerinţele unui învăţământ modern”, 2 
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MODALITĂŢI DE PROMOVARE ŞI PĂSTRARE A DATINILOR, 

OBICEIURILOR ŞI A TRADIŢIILOR  
 

 PROF. ÎNV. PRESC. – MOISUC ANTONETA 
 G.P.N. NR. 1 – FRĂTĂUŢII NOI  

STRUCTURĂ A ŞCOLII “IRACLIE PORUMBESCU” 
 
 Obiceiurile, tradițiile, portul și folclorul ( comorile din lada bunicii) sunt bogății inestimabile care 

definesc un popor, făcându-l unic și nemuritor în ciuda trecerii timpului.  
 Cu pricepere, dar și cu multă pasiune, noi, dascălii, putem transmite copiilor respectul și dragostea 

față de tradițiile, obiceiurile și folclorul autohton. 
Aducerea la suprafață a acestor nestemate reprezintă un act de adânc respect pentru valorile poporului 

nostru, pentru înaintașii noștri. 
Postura de educatoare a făcut să apreciez mult obiceiurile și tradițiile locale și să fac tot ce îmi stă in 

putere ca ele să nu se piardă în negura timpului. 
 Atunci când vine vorba de tradiţii,obiceiuri si datini,activitatea desfăşurată la grupă implică o gamă 

variată de modalităţi de promovare si păstrare a acestora,timp îndelungat, precum şi materiale didactice 
demonstrative sau explicative variate. 

 Satul nostru este unul dintre satele în care se mai păstrează tradiţiile şi obiceiurile din străbuni. În 
activităţile la grupă facem cunoscute copiilor tradiţiile stramoşeşti prin intermediul lecturilor dupa 
imagini,convorbiri dar şi prin activităţile pe care le desfăşurăm cu copiii cu prilejul diferitelor sarbatori 
(Ziua României, Crăciun etc.) 

 Pentru a face cunoscut copiilor portul popular specific zonei, le-am sugerat părinţilor să-i îmbrace 
pe copii în costume populare.Copiii au putut admira diversitatea florilor de pe cămăşi, frumuseţea acestor 
costume, apoi am denumit fiecare piesă în parte. În continuare le-am spus că în urmă cu foarte mulţi ani 
fiecare om avea mai multe costume populare, deoarece îmbrăcămintea era diferită de ce de azi .Erau 
costume de sărbătoare, pe care le îmbrăcau la biserică şi la joc. Hainele de sărbătoare erau cu mai multe 
modele. Croiala, alcătuirea,cromatica pieselor de port ilustrează gustul, concepţia despre frumos a 
comunităţii. Toate aceste lucruri le-am explicat copiilor pe înţelesul lor. Ceea ce i-a impresionat foarte mult 
a fost atunci, când au auzit, că şi copiii purtau zilnic costume populare nu numai la anumite evenimente. 

Sărbătorile de iarnă au însemnat posibilitatea lărgirii orizontului spiritual al preşcolarilor precum şi 
cultivarea receptivităţii şi sensibilităţii,a trăirilor afective şi emoţionale ( împodobitul bradului, învăţatul 
colindelor etc.). 

 Obiceiurile de iarnă din zona noastră sunt renumite pentru varietatea și amplitudinea obiceiurilor de 
iarnă, în special cele de Anul Nou. Atunci sunt cele mai variate manifestări tradiționale din întreaga gamă 
de obiceiuri calendaristice. 

 Trecerea într-un an nou presupune despărțirea de o perioadă care a avut nereușite și se asumă unele 
responsabilități noi. 

 Repertoriile de datini sunt diferite de cele ale copiilor, flăcăilor și oamenilor maturi, iar femeile iau 
parte la aceste manifestări într-un număr restrâns. 

 În cadrul obiceiurilor de iarnă la noi în sat, se practică o variată gamă de obiceiuri și piese tradiționale 
care se păstrează din strămoși, multe din ele se mai practică și astăzi. Acestea ar fi: 

- în ajunul serii de Crăciun sunt piese precum: ˮCapraˮ, ˮUrsulˮ, ˮIroziiˮ; 
- în seara Anului Nou se umblă cu uratul, cu buhaiul, piese ca, ˮNuntaˮ, ˮMalancaˮ, ˮOprișeniiˮ. 
 Pornind de la curiozitatea specifică vârstei,am căutat prin diverse activităţi derulate ,să stimulez 

dorinţa copiilor de a cunoaşte tradiţiile,datinile şi obiceiurile populare din aceste locuri.  
 Arta noastră populară,manifestată-sub toate aspectele ei,prezintă o bogăţie de comori-izvorul lor 

nesecat pentru cel ce vrea să le cunoască şi să le adune în mănunchi pentru a le dărui din nou cum spunea 
Anton Pann: 

 ,,De la lume adunate 
 Şi-napoi la lume date.’’ 
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 Astăzi, mai mult ca oricând,avem posibilitatea să îndrumăm copiii să cunoască şi să redea obiceiuri 
românesti,să respecte tradiţii ale românilor. În acest mod vom putea creşte şi educa copiii în spiritul 
virtuţilor strămoşeşti,pentru a deveni buni creştini şi buni români. 

 
 Bibliografie: 
 1. Stanciu Stoian, Petre Alexandru – „Pedagogie şi folclor”, E.D.P.Bucureşti 1978;  
 2. Dutciac, Viorel, Cronica de la Frătăuții Noi, Biblioteca Bucovinei ,,I.G.Sbiera”, Suceava, 2011 
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SERBARILE ȘCOLARE ȘI IMPORTANȚA LOR 

 IN PARTENERIAT CU PARINȚII 
 

PROF. ÎNV.  REȘC.: MOLDOVAN IONELA 
G.P.P.N. NR. 1, TARGU NEAMȚ 

 
Orice serbare şcolară este o sărbătoare, atât pentru copii cât şi pentru educatorii lor şi, nu în ultimul 

rând, pentru părinţii copiilor. Pregătirea unei serbări este un excelent prilej de a pune în valoare imaginaţia 
şi creativitatea fiecăruia – copil sau educatoare. De ce organizăm serbări? 

 Verificăm astfel, de câteva ori pe an, că micuţii şi-au însuşit informaţiile transmise la grădiniţă şi le 
dăm posibilitatea de a aplica învăţătura din clasă. Cântând, dansând, recitând, interpretând un rol dintr-o 
scenetă, preşcolarul îşi perfecţionează deprinderile artistice. Acestea îl vor ajuta să-şi dezvolte gustul, 
dragostea de frumos, aptitudinile pentru arte. Serbările contribuie la stabilirea unei legături între 
cunoaşterea artei şi practicarea ei. 

„Copilăria este o lume de miracole și de uimire a creaţiei scăldate de lumina,ieşind din intuneric, 
nespus de nouă si proaspătă uluitoare.” (Eugen Ionescu) 

În proiectarea scenariului unei serbări trebuie să se ia în calcul, pe lângă conţinuturi, care trebuie să 
fie apropiate experienţei de viaţă a copilului, să răspundă nevoilor sale de cunoaştere, de nou şi de frumos, 
înca două coordonate majore: mişcarea, atmosfera de veselie și destindere pe de o parte, şi atmosfera 
încărcată de emoţii ,ce produce o anumită tensiune interioară fiecărui copil, pe de altă parte. 

Serbările desfăşurate după anumite reguli, ce asigură îmbinarea armonioasă a părţilor într-un întreg, 
decorul neobişnuit, costumaţia copiilor, a educatoarei, ţinuta sărbătorească, accesoriile necesare, fondul 
muzical, semnalele sonore, jocul de lumini- reprezintă toate, elemente importante ce contribuie la costruirea 
unor valenţe estetice şi educative deosebite. 

Serbările şcolare contribuie la acumularea de cunoştinţe şi la lărgirea orizontului de cunoaştere a 
copiilor. Înţelegând şi memorând poezii, texte ale scenetelor sau cântece se dezvoltă memoria şi limbajul. 
Această formă de învăţare este condiţionată de dezvoltarea atenţiei. 

Materialul artistic folosit trebuie să aibă valoare educativă şi să cuprindă materiale accesibile 
particularităţilor individuale şi de vârstă ale copiilor. 

Serbarile copilariei, momentele acestea de maxima bucurie,atat pentru copii, cat si pentru 
parinti,intaresc si fortifica sufletele viitorilor adulti. Toate acestea aduc lumina in suflete,dau aripi 
imaginatiei, entuziasmului si stimuleaza gandirea creatoare. În masura posibilitatilor, în cadrul serbarilor 
scolare este bine sa fie prezentate si creatii artistice originale,adaptate evenimentelor si conditiilor locale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliografie: 
*Potolea, Dan şi Păun Emil, (coord), Pedagogie. Fundamentări teoretice şi demersuri aplicative, 

Editura Polirom, Iaşi, 2002 
*Sorina Sav, ”Traditiile si obiceiurile romanesti,Editura Nico 
*Revista invatamant primar,nr.2-3/2004,Editura Miniped • Revista invatamant primar, nr.2-3/2001, 

Editura Discipol 
*Teodosiu, O., Coman, C.,(2005) Manifestarea creativităţii în activităţile practice şi artistico- 

plastice”, Revista Învăţământului Preşcolar, nr. 3-4, Bucureşti. 
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DISTANȚAȚI ÎMPREUNĂ DE SĂRBĂTORI 
2020-2021 

 
PROF. MADALINA GABRIELA IONESCU 

LICEUL “VOIEVODUL MIRCEA” / 
 COLEGIUL NAȚIONAL „CONSTANTIN CANTACUZINO” 

TARGOVIȘTE 
 
Sărbătorile de iarnă din anul acesta au o semnificație aparte, pe care nu o vom uita niciodată. Vestea 

minunată a Nașterii Mântuitorului Iisus Hristos ni se aduce de data aceasta într-un context nou, cum nu se 
putea mai frumos – acasa, lângă cei dragi, preocupați de binele și sănătatea noastră și a lor, chiar dacă 
privim viața de data aceasta dintr-un alt unghi al existenței, necunoscut până astăzi pentru omenire. Deși 
am fost forțați să ne adaptăm la un mediu nou – online, nepotrivit pentru nevoile sufletești ale noastre, 
trebuie să privim cu meditație la tot ceea ce ni se întâmplă și să redescoperim în momentul prezent ceva ce 
libertatea zilelor trecute ne furase: dragostea de a trăi pentru lucrurile cu adevărat importante.  

Distanțarea fizică ne-a apropiat sufletește mai mult, ne-am adus aminte ce trebuie să simțim și cum 
trebuie să acționăm atunci când cei de lângă noi au nevoie de sprijinul nostru, ne-a adus împreună în sânul 
familiei și ne-a amintit cât de minunat este sentimentul de “acasă”. În acest sens, am privit încrezători prin 
noua fereastră și am încercat să adunăm ce este bun din noua experiență, dorind mai mult să fim împreună, 
chiar și în acest mediu online de sărbători. Pentru sărbătorile de iarnă elevii clasei a IX-a A din cadrul 
Colegiului Național “ Constantin Cantacuzino”, Târgoviște, au pregătit desene, decorațiuni și colinde 
pentru proiectul internațional “EUROPEAN CHRISTMAS TREE DECORATION EXCHANGE, 2020”, 
cu scopul ca brădul de Crăciun să nu lipsescă în acest an din școli, ci să fie împodobit cu ganduri frumoase, 
de susținere în această perioadă grea, dăruite de copiii din țările partenere în proiect: Grecia, Anglia, Italia, 
Spania, România, Bulgaria, Ungaria, Cehia, Finlanda, Austria, Franța, Germania, Lituania, Polonia, 
Portugalia. 

 
PODOABE PENTRU SĂRBĂTORI – Elevii clasei a IX-a A 
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MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNA! TRADIȚII ȘI OBICEIURI" 

IMPORTANȚA ACTIVITAȚILOR EDUCATIVE  
IN PARTENERIAT CU PARINȚII 

 
PROFESOR INVAȚAMANT PRIMAR, MAGIRESCU ADRIANA-AXENIA 

CSEI FAGARAȘ-SEDIUL VICTORIA 
JUDEȚUL BRAȘOV 

 
 Educația ar trebui să fie un parteneriat între profesori, părinți și elevi, având ca obiectiv formarea și 

dezvoltarea integrală a copiilor. 
În societatea actuală, educația în familie și în școală joacă un rol important în achiziția de cunoștințe, 

dar de multe ori uităm despre componenta emoțională și comportamentală a copiilor, motiv pentru care, 
atât școala cât și familia trebuie să aibă responsabilități și roluri complementare. Un bun parteneriat între 
școală și familie, oferă copilului o imagine de apropiere, cooperare și colaborare între persoanele care se 
ocupă de el, astfel, acesta se simte familiar și în siguranță în cadrul școlii. 

Fiecare relație părinte-profesor-elev este unică, de aceea trebuie să fie originală și individualizată, 
bazată pe încredere, respect și cunoaștere reciprocă. 

Sărbătorile de iarnă pot constitui un prilej prrin care această relație să se consolideze. Se pot desfășura 
o multitudine de activități care se pot derula în parteneriat chiar dacă, în această perioadă, se vor desfășura 
online. 

Părinţii pot fi atraşi alături de profesori și elevi prin forme variate de activităţi extraşcolare, acceptând 
rolul de factor răspunzător în devenirea propriului copil.  

Ca urmare a activităţilor desfășurate împreună cu părinții, legătura şcolii cu familia se poate 
îmbunătăţi considerabil, părinţii simţindu-se utili, prezentând în acest fel un interes mai mare pentru 
activitățile educative și astfel se vor implica mai mult și activ în educația propriului lor copil deoarece 
activităţile extraşcolare sunt atractive la orice vârstă. 

Activitatea extrașcolară din perioada sărbătorilor de iarnă poate îmbrăca o multitudine de forme: 
-realizarea de ornamente pentru bradul de Craciun, pentru decorarea casei 
-realizarea de felicitări și daruri pentru cei dragi 
-concert de colinde 
-serbarea de Crăciun, în care este bine ca și părinții să aibă un rol 
-piese de teatru cu specific sărbătorilor de iarnă 
- realizarea diferitelor preparate cu specific pentru sărbătorile de iarnă, etc. 
-proiecte și activități de voluntariat 
Aceste activități facilitează formarea copilului ca viitor adult deoarece copilul nu este un adult în 

miniatură, ci el este un individ, o persoană într-un moment al dezvoltării sale, iar copilul este foarte receptiv 
la ceea ce se întâmplă în jurul lui și este înfluențat pozitiv sau negativ de exeplele din jurul său. 
Personalitatea lui ia formă în raport cu modelul, mediul şi contextul trăit, iar atitudinile și comportamentele 
părinţilor au consecinţe îndelungate asupra personalităţii în formare a copilului. 

Şcoala şi familia trebuie să găsească drumul colaborării reale, colaborare bazată pe încredere şi 
respect reciproc, pe dragostea faţă de copil, să facă loc unei relaţii deschise, permeabile, favorizante 
schimbului şi comunicării de opinii. Părinţilor le revine rolul esenţial în creşterea copiilor,asigurându-le 
acestora nu numai existenţa materială, cât şi un climat familial, afectiv şi moral. 

Se cunoaște faptul că există și piedici în dezvoltarea unor parteneriate reale, viabile-resursele limitate 
de timp pe care părinţii le consumă pentru educaţia propriilor copii sau în relaţia cu şcoala, gradul ridicat 
de stres al unui astfel de parteneriat cu activităţi propuse şi cu un orar zilnic bine stabilit, cu obiective clare 
de atins, sau chiar educaţia limitată a părinţilor, dar, dacă noi, profesorii înțelegem nivelul de disponibilitate 
existent pentru implicarea părinţilor în activităţile şcolare putem să ne adaptăm strategiile pentru a contribui 
la realizarea unui parteneriat reuşit între şcoală şi familie deoarece pentru a putea asigura educarea copiilor 
în cele mai bune condiţii şi, implicit, succesul în viaţă, e nevoie ca toţi factorii implicaţi în procesul 
educaţional să formeze o echipă în care fiecare ştie ce are de făcut şi îi acordă partenerului respectul şi 
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încrederea cuvenită, iar copiii sunt mândri să vadă că părinții lor participă alături de ei la diferite activități 
și că se implică în activități școlare și extrascolare. 

 
 
Bibliografie 
*Moisin, A.,-Părinți și copii, Editura didactică și pedagogică, București, 1995; 
*Boroș, M.,-Profesorul și elevii, Editura Gutinul, Colecția de pedagogie, Maramureș, 1994 
*https://didactform.snsh.ro/baza-de-date-online-cu-bune-practici-pentru-educatie-incluziva-de-

calitate/cresterea-implicarii-parintilor-in-activitatile-scolii 
*https://www.concursurilecomper.ro/rip/2017/ianuarie2017/03-ContescuCarmen-

Colaborare_familie-scoala.pdf 
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IMPORTANȚA ACTIVITAȚILOR EDUCATIVE  
IN PARTENERIAT CU PARINȚII 

 
 PROF. INV. PREȘCOLAR MANCIU LILIANA 

 GRADINIȚA NR. 149 BUCUREȘTI 
 
Parteneriatul educațional este o formă de cooperare, colaborare și comunicare în sprijinul 

copilului.Acesta presupune o unitate de cerințe,decizii,opțiuni și  
acțiuni educative între factorii implicați in acest proces. 
Fiecare copil este unic.Părinții trebuie sprijiniți să-și cunoască copiii, să le identifice nevoile și să 

sprijine dezvoltarea și creșterea lor armonioasă.  
 Colaborarea familiei cu grădinița,școala se materializează într-o mai bună autostimă a copiilor, dar 

și un randament școlar mai bun.Responsabilitățile în educarea copiilor trebuie împărțite între familie și 
școală.Profesorul trebuie să comunice cu familia, ambii având un rol important în activitățile copăiilor.Atât 
școala, cât și familia sunt responsabile de transmiterea de norme,valori și obiceiuri,dezvoltarea autonomiei 
copiilor, învățarea responsabilităților . O bună interacțiune între școală și familie oferă copilului o imagine 
de apropiere între persoanele care se ocupă de el,simțindu-se în siguranță. 

Obiectivul cel mai important al colaborării dintre școală și familie îl reprezintă susținerea eforturilor 
copilului pentru ca acesta să obțină succesul școlar.Școala îl învață pe copil să se situeze printre semeni,să 
se obișnuiască cu anumite cerințe și realități sociale,dar fără ajutorul părinților nu ar reuși. 

Activitatea educativă îmbracă în școală o multitudine de forme la următoarele nivele:  
-comitetul de părinți  
-consiliul reprezentatin al părinților 
-vizitele la domiciliu 
-corespondența cu părinții 
-consultațiile pedagogice 
-implicarea părinților în activitățile școlii 
-activități non-formale 
-consultații la cererea părinților 
În domeniul colaborării școală-familie punctul de plecare este cunoașterea prealabilă a părinților de 

către învățător,a familiei, a climatului familial. Întâlnirile colective cu părinții reprezintă cea mai 
democratică formă de colaborare a învățătorului cu familia elevului său. 

Pentru părinți, adunările colective reprezintă tot atâtea prilejuri de sporire și autoevaluare a 
competențelor educative, de informare pedagogică avizată ,decide înțelegerea complexității fenomenului 
instructiv educativ și a poziției pe care o ocupă în acest proces. 

Profesorul/învățătorul/educatorul trebuie să fie interesat să știe mai multe despre situația pe care 
elevul o are acasă ,despre preocupările și modul de viață al acestuia. 

Fără implicarea și ajutorul părinților, sistemul educativ nu își găsește singur căile prin care își poate 
îmbunătăți performanța și modul de lucru. 

Părinții mai pot fi atrași alături de școală prin diferite forme de activități extrașcolare,determinându-
i să adere la ideea de colaborare activă,acceptând rolul de factor răspunzător în devenirea propriului copil. 

Părinții care au luat parte la activitățile extrașcolare și-au manifestat interesul și aprobarea față de 
educația oferită de școală în general.Părinții pot veni chiar cu idei de realizare a activităților 
extrascolare.Pentru creșterea implicării părinților în activitățile școlii apreciem că sunt necesare a fi aplicate 
constant următoarele exemple de bune practici : 

-elaborarea de către fiecare școală a unor programe care să fie cunoscute de către elevi și părinți care 
să contribuie la creșterea implicării părinților în activitatea școlară; 

-obținerea unei implicări benevole a părinților; 
-implicarea părinților în activitățile extrașcolare; 
-participarea părinților alături de copil, la activitatea de învățare de acasă; 
Atât profesorul, cât și părintele au un scop comun și anume educarea și formarea copilului pentru 

viață. 
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SERBARE DE CRĂCIUN 

IN MEDIUL ONLINE IMPUS DE PANDEMIE 
- CLASA PREGATITOARE - 

 
PROFESOR INVAȚAMANT PRIMAR MANEA CLAUDIA MARIA 

LICEUL TEHNOLOGIC ”CRIȘAN”, CRIȘCIOR, HUNEDOARA 
 
Educația este un proces împărțit între părinți și profesori, al cărui obiectiv este formarea integrală a 

copiilor. Pentru a duce la bun sfârșit o educație integrală este necesar să existe canale de comunicație și 
acțiuni ale familiei cu școala, doar așa se produce dezvoltarea intelectuală, emoțională și socială a copiilor, 
în cele mai bune condiții. Colaborarea familiei cu școala dezvoltă copiilor impresia că, deși se află în două 
spații diferite, ele sunt complementare. Participarea activă a părinților în viața școlară a copiilor se 
materializează printr-o mai bună autostimă a copiilor, un randament școlar mai bun, relații și atitudini 
pozitive ale părinților despre școală. 

Familia și școala trebuie să împartă responsabilitățile în educarea copiilor. Ambii au un rol 
fundamental în dezvoltarea integrală a copilului. Atât școala cât și familia sunt responsabile de: 

*Transmiterea de norme, valori și obiceiuri; 
*Dezvoltarea autonomiei copilului; 
*Transmiterea de cunoștințe (deși acest proces are loc în școală, familia transmite copilului 
modalități de învățare, completează cunoștințele și dezvoltă dragostea pentru lectură); 
*Învățarea responsabilităților (implică acceptarea normelor de comportament, de ordine, curățenie, 

mici responsabilități familiare și școlare). 
n societatea noastră, aflată în continuă schimbare, educația familiară și școlară joacă un rol foarte 

important în achiziția de cunoștințe și comportamente ale copilului. În cadrul școlii online, impusă de 
actuala stare de pandemie la nivel mondial, importanța activităților educative în parteneriat cu părinții a 
căpătat conotații noi, fără de care bune educație a copilului mic nu ar putea avea loc. 

În contextul actual, în care anul se termină fară a ne putea întâlni, am propus părinților și copiiilor o 
serbare virtuală.  

Ideea serbării virtuale a fost următoarea: am atribuit câte un rol fiecărui copil, i-am rugat să se îmbrace 
frumos și să se înregistreze cu ajutorul părinților și să îmi trimită video-ul pe Whatsapp, apoi am unit toate 
filmările într-un program, unde am putut adăuga efecte și/sau muzică de fundal (de exemplu YouCut, Canva 
…, se pot descarcă gratuit pe telefon). 

Mai jos redau scurtele poezioare propuse . Acum, în această perioadă de școală și activități educative 
online, vedem cel mai bine nevoia de colaborare școală-familie, rolul fiecăruia în acest proces, pentru care 
învățarea celor mici să poată avea loc. Mulțumesc părinților pentru responsabilitate și implicare, iar 
micuțelor mele STELUȚE pentru seriozitate și drăgălășenie. Au fost minunați! 

 
Tema serbării este: Primul Crăciun din lume altfel - Povestea nașterii Domnului.  

INTRODUCERE 
Iată anul a trecut 
Iar noi nu prea ne-am văzut.. 
Chiar dacă ne este dor 
Și n-a fost deloc ușor, 
Ascultați cu toți la mine: 
Sigur, sigur va fi bine! 
Și, în prag de sărbătoare, 
Să privim la o serbare, 
Despre ziua de Crăciun  
Și s-avem un an mai bun. 
 
 
 

POVESTEA: 
Știu o stea ce n-are nume,  
Care strălucește tare  
Și, de vrei, îți poate spune,  
O poveste - ncântătoare 
Despre un Copil ales  
Și despre o zi anume: 
Este vorba, dragii mei,  
De primul Crăciun din lume. 
Și vă rog s-o ascultați,  
Pentru că e steaua care 
Cu lumina ei cea caldă,  
Blândă și strălucitoare, 
I-a călăuzit pe magi,  

Dar nu v-am spus cum se numea 
Mămica lui Iisus 
Era Maria și-l iubea  
Pe Dumnezeu nespus. 
Să vi-l prezint acum pe Iosif,  
Cel credincios și bun; 
El de Maria avea grijă,  
Cu-atât mai mult acum. 
Povestea spune mai departe  
Că au plecat prin ger, 
Din Nazaret spre Betleem,  
privind cu drag spre Cer. 
Minunea se apropia,  
Iar Ea urma să nască  
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FINAL: 
Iar acum, în încheiere, 
Vă spunem la revedere, 
Vă urăm la fiecare, 
Ca, în prag de sărbătoare, 
Să fiți buni, să fiți iubiți,  
Sănătoși și fericiți. 

Și cu grijă i-a adus 
Tocmai de la Răsărit  
Pan' la micul Domn Iisus. 
A fost o dată, spuse steaua,  
O fată foarte bună; 
Un înger alb veni la Ea,  
Nerăbdător să-i spună, 
Că va avea un copilaș  
Trimis din Cer, de Sus, 
Un prunc micuț și drăgălaș,  
Cu numele Iisus; 
Că tatăl lui va fi chiar Domnul 
Ce veste minunată,  
Și Domn va fi și copilașul,  
Domn peste lumea toată. 

Dar în oraș nu au găsit  
Pe nimeni să-i primească; 
Intrară într-un staul,  
Sărac și friguros, 
Iar pruncul se născu  
În fânul de pe jos. 
Îngerii-i zâmbeau din cer,  
Maria-L îngrijea, 
Iar boii toți suflau spre El  
Și frigul dispărea. 
Au venit grăbiți să-l vadă,  
Conduși de raza mea, 
Și magii, și păstorii;  
Iar Domnul Îl veghea. 
Cu toții i s-au închinat  
Și daruri i-au adus, 
Ce mare bucurie  
Că s-a născut Iisus! 
Acesta este, dragii mei,  
Primul Crăciun din lume, 
Văzut de sus de mica stea,  
Cea care n-are nume. 

SĂ AVEM PARTE DE SĂRBĂTORI CU SĂNĂTATE ȘI LIȘTE SUFLETEASCĂ! 
ANUL NOU CARE SE APROPIE SĂ NE READUCĂ BUCURIA REVEDERILOR ȘI A 

BUCURIILOR ÎMPREUNĂ! 
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PROIECT EDUCATIV: APARENȚE ȘI REALITĂȚI 
 

 PROF. MANOLACHE ANIȘOARA,  
COLEGIUL VASILE LOVINESCU – FALTICENI 

 
ARGUMENT 
În procesul educaţiei, școala nu asigura numai deprinderi cognitive, ci şi cadrul principal în care se 

pun bazele unor atitudini pozitive față de cei din jur, în așa fel încât să se reușească promovarea unei educații 
pentru dezvoltare durabilă. Asemenea valori sunt toleranţa, democraţia, solidaritatea, înțelegerea, 
aprecierea valorilor proprii şi ale celorlalți, egalitatea de șanse, etc. 

 O listă completă a valorilor comune ale civilizației europene din care facem parte și noi, a fost 
propusă de Consiliul Europei în 1996 între care amintim: drepturile omului, demnitatea umană, libertățile 
fundamentale, legitimitatea democratica, pluralismul, pacea și respingerea violenței, diplomația, dialogul, 
respectul pentru alții, solidaritatea umană, dezvoltarea echitabilă, egalitatea de șanse, principiile gândirii 
raționale, responsabilitatea individuală.  

Constatăm astfel că educația deține un rol strategic în procesul de formare a unei identități și conștiințe 
democratice și este responsabilă în egală măsură de formarea în rândul tinerilor dar și a adulților, a unor 
atitudini pozitive în legătură cu respectarea drepturilor omului, libertăților fundamentale, cultivarea 
dialogului constructiv, respectul pentru cultura și identitatea celorlalți, precum și a responsabilității 
individuale dincolo de orice APARENȚE: 

Altruism, Prietenie, Amabilitate, Respect, Empatie, Nediscriminare, Toleranță, Egalitate de șansă. 
În acest context este nevoie să ne implicăm activ și să promovăm aceste valori prin intermediul 

diverselor activități, proiecte și acțiuni agreate de către adolescenții din mediul școlar dar și de către 
beneficiarii indirecți ai procesului instructiv- educativ ( părinții, comunitatea locală). 

 
SCOP: Cultivarea în rândul elevilor, tinerilor și adulților, a unor atitudini pozitive în legătură cu 

respectarea drepturilor omului, libertăților fundamentale, dialogului, prețuirea culturii și identității 
celorlalți, precum și a responsabilității individuale, prevenirea și combaterea bullying-ului. 

 
PARTENERI: Profesori diriginți, consilierul școlar, membri ai Asociației de părinți a colegiului. 

GRUP ȚINTĂ: Elevi din clasele: a IX-XII- a  
 
BENEFICIARI DIRECȚI: 80 de elevi din clase cu specializări diferite şi niveluri diferite de 

şcolarizare. Aceștia provin în mare majoritate din medii vulnerabile, defavorizate din punct de vedere socio-
economic, cu nevoi speciale, dar care, dovedesc interes şi receptivitate pentru activităţi educative de tip 
non-formal. 

 
BENEFICIARI INDIRECȚI: familiile elevilor implicaţi; 10 cadre didactice din şcoală; 

reprezentanți ai comunității locale. 
 
OBIECTIVELE PROIECTULUI : 
 Cunoaşterea noţiunilor de bază pentru asigurarea respectării valorilor comune ale civilizației 

europene; 
 Dezvoltarea atitudinilor de toleranţă şi de respect pentru diversitate; 
 Dezvoltarea spiritului de colaborare în echipă; 
 Promovarea gândirii critice; 
 Dezvoltarea capacităţilor de autoevaluare şi de evaluare obiectivă. 
 Îmbunătăţirea climatului socio-educaţional, a relaţiilor între elevi, între elevi şi profesori, între 

elevi şi comunitate . 
 Incluziunea socială, dezvoltarea durabilă. 
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PERIOADA DE DESFĂȘURARE: noiembrie 2019– iunie 2020 
 
RESURSE UMANE: profesorii, părinți; elevii (beneficiarii direcți), elevi voluntari; psihologul 

școlii; 
 
RESURSE MATERIALE: pliante, flyere, planşe, desene ale elevilor talentați, calculator, 

videoproiector, copiator, aparat foto, materiale video flipchart, filme documentare, PPT. 
 
REZULTATE AȘTEPTATE: 
 95% dintre elevi vor participa la toate activităţile proiectului; 
 75% dintre elevi îşi vor însuşi principii de bază în ceea ce privește respectul drepturilor omului și 

a libertăților fundamentale ale acestuia; 
 un album cu desene și un jurnal cu impresii ale vizitatorilor; 
 expoziţii cu materialele elevilor: desene, planşe, fotografii; 
 materiale informative (fotografii, pliante, desene) 
VALORIFICAREA ȘI DISEMINAREA REZULTATELOR : 
 prezentarea activităţilor pe site-ul şcolii; 
 discutarea rezultatelor în comisia metodică a diriginţilor și lectoratele cu părinții. 
 
EVALUARE ȘI MONITORIZARE: Echipa de monitorizare a activităților proiectului este 

constiuită din: directorii şcolii, coordonatorul de proiecte educative și responsabilii de proiect. 
Activitățile proiectului vor fi monitorizate prin redactarea proceselor-verbale, verificarea accesărilor 

site-ului școlii etc. Activitatea de evaluare a proiectului se va realiza de către membrii echipei proiectului 
prin: chestionare aplicate voluntarilor şi beneficiarilor atât înainte de derularea proiectului cât și după 
finalizarea acestuia, rapoarte de activitate, jurnalul de impresii, panou publicitar în incinta şcolii, expoziție, 
album foto. 

 
MODALITĂȚI DE ASIGURARE A SUSTENABILITĂȚII PROIECTULUI 
Sustenabilitatea proiectului va fi asigurată în ultima activitate a proiectului din acest an şcolar când 

echipa de proiect va realiza o planificare a activităţilor pentru anul şcolar viitor, activități ce vor avea în 
centru promovarea principiului egalității de șanse, a incluziunii sociale și a altor valori menite să conducă 
la implicarea beneficiarilor direcți și indirecți într-un proces educațional pentru dezvoltare durabilă. 

PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR 
Activităţi Participanţi Locaţia Perioada 

de 
desfăşurare 

Responsabili 

1. Lansarea proiectului. Demararea 
campaniei de promovare a 
proiectului. 
 Povești cu gânduri în creion: 
Expoziţie de desene. 
Vizionare de film: Dincolo de 
aparențe 
https://www.youtube.com/watch 

Echipa de proiect 
Elevi voluntari/ 
talentați în 
exprimarea 
gândurilor prin 
desene în creion 
și nu numai  

 
 
Holul 
şcolii 

 
 
 noiembrie 
2019 

Echipa de proiect 

2. Libertatea mea - libertatea ta 
dezbatere, P.P.T., despre valorile 
democratice europene, libertățile 
fundamentale, cultivarea dialogului, 
respectul pentru cultura și identitatea 
celorlalți, precum și a 
responsabilității individuale 
prevenirea și combaterea bullying - 
ului . 

Elevii claselor 
menţionate 
Invitaţi 

 
 
Sala de 
festivități 
 
 

 
 
decembrie 
2019 

 
 
Echipa de proiect 
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3.Realitatea văzută de mine - 
Teatru FORUM 

Echipa de proiect 
Elevii claselor 
menţionate 

Sala de 
festivități 
 
 

Ian. 
feb.2020 

Echipa de proiect 

 4. Egalitatea socială, un ideal?” Echipa de proiect 
Elevii claselor 
menţionate 

Sala de 
festivități 
 

martie 2020 Echipa de proiect 

 5. Diversitate de gen. Stereotipuri 
și prejudecăți 

Echipa de proiect 
Elevii claselor 
menţionate 

Sala de 
festivități 
 

aprilie - mai 
2020 

Echipa de proiect 

6. Evaluarea finală a proiectului  Echipa de 
proiect 

Sala de 
festivități 

iunie 2020  Echipa de proiect 
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 ACTIVITAȚILE EXTRAȘCOLARE IN INVAȚAMANTUL PREȘCOLAR  

 
 PROF. IN INV. PREȘCOLAR PALADE MANUELA ELENA  
 G.P.P.„CRAI NOU” STRUCTURA ȘCOLII GIMNAZIALE 

 „MIHAIL SADOVEANU ”, BACAU  
 
 „Oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare, i se poate transmite cu succes, într-o formă 

intelectuală adecvată, orice temă.”- afirma J. Bruner. 
 Cunoașterea unor activități din timpul liber al copilului, cunoasterea dorintelor acestora si de 

respectare a lor trebuie sa fie dominantele acestui tip de activități. Acestea le ofera destindere, încredere, 
recreere, voie bună, iar unora dintre ei posibilitatea unei afirmări și recunoastere a aptitudinilor. 

 Activitățile extrașcolare se referă la acele activități realizate în afara mediului școlar, în afara 
instituției de învățământ, cu participarea grupei, a mai multor grupe de prescolari sau a mai multor instituții 
de învățământ. 

 Aria de desfășurare a acestora e greu de delimitat. Pot fi excursii, drumeții, vizite la muzee, la diverse 
instituții publice, la alte unități de învățământ, vizionarea de spectacole de teatru, operă, muzică clasică, 
activități artistice, cluburi tematice, activități sportive, legate de protecția mediului etc.  

 Activitățile extrașcolare ocupă un loc important în ansamblul influențelor educative. constituie un 
mijloc de formare a competențelor, contribuie la educarea morală, estetică a preșcolarilor, diciplinându-le 
acțiunile și extinzându-le orizontul cultural-artistic. În același timp reprezintă un mijloc de formare a 
deprinderilor, de manifestare a spiritului de independență și de inițiativă. 

 Aplicarea cunoștințelor în cadrul activităților extrașcolare are valoarea unui exercițiu de dezvoltare 
a aptitudinilor copiilor. Important în derularea acestor activități este faptul că, pot fi antrenați atât în inițiere 
și organizare, cât și în modul de desfășurare a acestora. 

 Condiția primordială pentru receptarea corectă și coerentă a mesajului o reprezintă demersul adoptat 
de cadrul didactic, metodele, procedeele, modul și modalitățile utilizate, precum și cadrul în care se 
desfășoară procesul. 

 Modelarea, formarea, educarea cer timp și dăruire. Complexitatea finalităților educaționale impune 
îmbinarea activităților școlare cu cele extrașcolare. Scopul activităților extrașcolare este dezvoltarea unor 
aptitudini speciale, cultivarea interesului pentru acțiuni socio-culturale, facilitarea integrării în mediul 
școlar, valorificarea talentelor personale și corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Prin aceste 
activități li se oferă preșcolarilor un alt mod de însușire a unor trăiri, valențe pozitive ale vieții, valori morale 
și nu numai.  

 Spectacolele constituie o formă de activitate extracurriculară în şcoală, prin care copilul face 
cunoştinţă cu lumea minunată a artei. Deşi această formă de activitate îl pune pe copil în rolul de spectator 
sau actor valoarea ei deosebită rezidă în faptul că ea constituie o sursă inepuizabilă de impresii puternice, 
precum, şi în faptul că, apelează permanent la afectivitatea copilului sau nu, dar, și asupra dezvoltării 
acestora. Astfel de activităţi sunt de o reală importanţă într-o lume dominată de mass media şi ne referim 
la televizor, calculator si internet, care nu fac altceva decât să contribuie în acest moment la transformarea 
copiilor noştri în nişte persoane capabile de a se controla comportamental, emoţional şi mai presus de toate 
de a se pregăti pentru o lume nouă în care se dezvoltă o societate ce are ca scop primordial tot felul de 
gadgeturilor ce vor contribui în viitor la dezvoltarea lor intelectuală dar mai la cea practică . 

 Serbările din grădiniță, activitățile artistice în general sunt un altfel de joacă, o joacă a „micilor 
actori”, o joacă în care copilul respiră, se simte altfel, satisfacția ce se citește pe fața lor cu ocazia 
interpretării unor roluri sau cu prilejul recitărilor. Fiecare serbare este un prilej de bucurie, încântare, 
evidenţiere a talentului şi a muncii în echipă. În acelaşi timp, e o provocare şi o ocazie de a ne transforma 
în regizori, noi, cadrele didactice, în actori, ei, copiii şi în publicul spectator, dumnealor, părinţii, un public 
foarte subiectiv, emoţionat şi generos cu aplauzele. La sfârşit, se trage cortina, aplauzele bine meritate 
confirmă reuşita serbării şi se scrie astfel o nouă pagină în cartea amintirilor din viaţa de preşcolar. Orice 
serbare şcolară este o sărbătoare, atât pentru copii cât şi pentru dascălii lor şi, nu în ultimul rând, pentru 
părinţii copiilor. În condițiile actuale serbarea pierde din farmecul ei, dar aduce bucurie si zambetul pe 
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buzele copiilor și părinților. Gândul că va evolua ca un mic actor la televizor le stimulează spiritul practic, 
operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se afirme conform naturii sale, în mediul familial 
de acasă. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, 
asumându-şi responsabilităţi. Dascălul are, prin acest tip de activitate posibilităţi deosebite să-şi cunoască 
preșcolarii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul 
principal - pregătirea copilului pentru viaţă în colaborare directă cu părinții sau bunicii.. Realizarea acestui 
obiectiv depinde în primul rând de educator, de talentul său, de pregătirea informatică, de dragostea sa 
pentru copii, de modul creator de abordare a temei, prin punerea în valoare a posibilităţilor şi resurselor de 
care dispune preșcolarul ca resursă umană, dar și potențialul resursei video care trebuie adaptată unei 
asemenea activități, fapt ce se poate realiza doar prin colaborarea cu părintele .  

 Am reușit împreună cu părinții și colega de la grupă să adaptăm programul de serbare cu titlul :„ Moș 
Crăciun ne salută de pe internet ” unei activități on-line .Fiecare copil a spus versurile sau a cântat colindul 
pe care îl știau din cadrul activității on-line . Dansul Caprei privit prin internet, interpretarea cântecului 
„Clopotele ” la pian și tobele bătute la jocul „Ursului ”, precum și jocul acestuia au întregit bucuria copiilor 
. Apariția lui Moș Crăciun a creat o stare de rumoare finalizată cu diferite reacții emoționale pozitive 
.Întrega serbare s-a derulat ca o emisiune TV înregistrată și a condus la realizarea unei simbioze lucrative 
între componenta cognitivă și cea comportamentală a tuturor actorilor implicați( Educatoare, actor, 
preșcolari, părinți, bunici, etc.). 

 În concluzie cuvintele Mariei Montessori ne-au învățat, că viața este într-o schimbare continua și 
trebuie să fim pregățiți pentru viitor: „Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume 
nu va mai exista când ei vor fi mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi vremea lor. Atunci să-i învățăm 
să se adapteze.”  

 
 
Bibliografie: 
*Ţîru C. Maria, „Pedagogia activităţilor extracurriculare” – Suport de curs, Cluj-Napoca 2007 
*Ionescu M.; Chiş V. – Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activităţile de instruire şi 

autoinstruire, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001 
*Lazăr V., Cărăşel A., Psihopedagogia activităţilor extracurriculare, Ed. Arves, Craiova, 2007. 
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METODE ȘI TEHNICI DE 

EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 
 

ÎNV. MARC AURICA- ȘCOALA GIMNAZIALA CAMPENI, JUD. ALBA 
 
Evaluarea reprezintă, alături de predare şi învăţare, o componentă operaţională 

fundamentală a procesului de învăţământ. Ea constituie elementul reglator şi autoreglator, 
de conexiune inversă pentru activitatea didactică. Pe de alta parte, între instruire-învaţare-
evaluare există o relaţie de intercondiţionare reciprocă, fiecare dintre ele realizându-se prin 
raportare la celelalte. Are un rol reglator, în sensul că realizandu-se o investigare permanentă 
asupra felului în care se desfasoară procesul de instruire, pot fi depistate elementele 
procesului care au generat apariția unor rezultate nesatisfăcătoare. Ea are mare importanță 
pentru toți factorii implicați în educația elevilor: 

• pentru profesor: îi îndrumă cum să-și dozeze materialul, ce trebuie reluat în părți mai mici, evidența 
surselor de eroare, etc. ; 

• pentru elevi: este un indiciu în reglarea efortului de învățare ; 
• pentru părinți: o bază de predicții sau garanție a reușitei în viitor, indiciu pentru acordarea de sprijin. 
Prin evaluare, elevii sunt informați în mod continuu în legatură cu progresele pe care le-au făcut în 

activitatea de instruire, astfel, unii elevi pot dezvolta comportamente prin care pot obține rezultate bune, 
alții pot să înlăture deficiențele care persistau în sistemul lor de pregătire. Primind informatii in mod 
permanent elevii vor deveni mai motivati. 

Verificarea și aprecierea cunoștințelor dobândite de elevi în școală dețin o pondere însemnată în 
munca profesorului la clasă. Pe lângă prezentarea metodelor de predare, pregătirea psihopedagogică trebuie 
să includă și familiarizarea cu tehnicile de examinare și notare. 

E important să fie încurajată și autoevaluarea, care poate să meargă de la autoaprecierea verbală și 
până la autonotare, deoarece: 

- constituie un obiectiv important al activității școlare; 
- devine un mijloc de formare al elevilor 
- se poate realiza încă din învățământul preșcolar. 
- cultivă motivația față de învățătura și atitudinea pozitivă, responsabilă, față de propia activitate. 
- îi ajută pe elevi să aprecieze rezultatele obținute și să înțeleagă eforturile necesare pentru atingerea 

obiectivelor stabilite. 
Formarea capacitații de autoevaluare este necesară a fi formată la elev deoarece el trebuie sa aibă 

capacitatea de a-și compara rezultatele cu standardele propuse inițial. Însă, conditia principală pentru o 
bună realizare a autoevaluării este înțelegerea de către elevi a criteriilor de apreciere după care se conduce 
învățarea. 

Din cele enumerate mai sus se poate desprinde cu uşurinţă că evaluarea joacă în procesul de 
învăţământ un rol informativ, dar mai ales formativ, că nu se poate realiza instruire şi educare fără evaluare, 
fără autoevaluare. Prin metodele de evaluare (lucrarea scrisă, referatul, investigaţia, proiectul, portofoliul, 
observarea sistematică a comportamentului şi activităţii elevului, autoevaluarea) se urmăreşte diversificarea 
controlului activităţii şcolare având ca finalitate formarea unor competenţe şi capacităţi operaţionale în mai 
multe domenii. Evaluarea trebuie să stimuleze elevii pentru a-şi ameliora rezultatele, să evidenţieze 
progresul şi nu incapacitatea lor de a realiza anumite cerinţe şcolare. Finalitatea evaluării trebuie să ofere o 
oglindă a nivelului de pregătire a elevului de-a lungul unei perioade de şcolaritate. 

În concluzie, se poate aprecia că, principalele atribuții ale evaluării constau în măsurarea eficienței și 
autoreglarea procesului de învățământ, profesorii putând controla achizițiile școlare, elevii luând cunoștință 
de reușitele și progresele lor, iar comunitatea de a se informa asupra direcției în care evoluează școala și 
orientării tinerei generații. În acest sens, se vorbește despre evaluarea eficienței învățământului, dar este la 
fel de necesar, să fie asigurată eficiența evaluării. Acest ultim aspect are o importanță deosebită, deoarece 
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el poate fi cel mai elocvent confirmat prin trecerea de la control/evaluare la autocontrol/autoevaluare, ceea 
ce susține în plan mai larg trecerea de la determinare și tutelă la o autodeterminare motivată permanent. 

Toate atribuțiile evaluării se mențin și în cazul predării online. Ea rămâne la fel de importante și în 
această perioadă. E nevoie și acum de toate informațiile pe care aceasta le furnizează, cât și de valorificarea 
acestora în vederea reglării și autoreglării activității elevului și a cadrului didactic. 

Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 
utile în predare și evaluare. Tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în mod adecvat. 
Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word – adică de la 
simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic – și să folosească tehnologia pentru a-i 
ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. 

Căutând modalități de integrare a tehnologiei în sarcini și evaluare, avem alegeri multiple, ca: 
– Google Classroom- aici puteți discuta cu elevii – în care Meet video chat e inclus gratuit. Pot fi 

corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferim elevilor. 

– Google Jamboard - este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms - permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu. Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri 
la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască distractori (răspunsuri 
greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem 
să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a 
terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

– Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși 
itemi de teste. 

– Wordwall – cuprinde mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la 
învățământul primar. 

Există, de asemenea, multe programe de animație pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 
prezentări: Prezi, Animaker etc. Elevii pot să realizeze filmulețe cu screencast-o-matic în care să surprindă 
atât imagine de pe interfața device-ului propriu, cât și vocea proprie. 

Se spune că cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. De aceea, să avem curaj 
să explorăm și să permitem și elevilor să facă același lucru. 

În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 
interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a 
calității educaționale, iar creativitatea pe care tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care 
profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc în mod constant într-un sens pozitiv. 

 
BIBLIOGRAFIE: 
1. Constantin Cucoş – Pedagogie, editura Polirom, 2006 
2. Cristian Stan – Teoria evaluării didactice, curs, 2003-2004 
3. Andreea Văsi - https://www.noi-orizonturi.ro/2020/05/04/cum-evaluam-online-pedagogia-mai-

intai-apoi-tehnologia/ 
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE 
REALIZATE ÎN PARTENERIAT CU PĂRINŢII 

 
GRADINITA P N BUMBUIA- GURA FOII, DAMBOVITA 

PROF. INV. PRESC. MARIA MARILENA 
 
 Grădiniţa și familia sunt cei doi poli de rezistență ai educației. Familia are responsabilitatea educării 

copilului în primii ani de viaţă, părinţii fiind primii educatori ai copilului, dar grădiniţa este instituţia care 
le asigură, după înscriere, condiţiile necesare pentru a se dezvolta conform nevoilor individuale, realizând 
educarea şi formarea acestora printr-o metodologie şi un curriculum specific vârstei lor. În acest mediu 
primitor, adecvat învăţării, copiii socializează, sunt ajutaţi să interacţioneze, pentru a-şi dezvoltarea 
capacitatea de a intra în relaţie cu ceilalţi copii şi cu adulţii; aici se valorifică potenţialului fizic şi psihic al 
fiecărui copil. De asemenea, grădiniţa sprijină copilul în interacţiunea cu mediul, favorizează descoperirea 
de către fiecare copil a propriei identităţi şi îi formează o imagine de sine pozitivă, dar educaţia copiilor, 
priviţi ca cei mai tineri membri ai unei comunităţi, este responsabilitatea întregii comunităţi. Ea este 
leagănul creşterii şi devenirii copiilor ca viitori adulţi responsabili de menirea lor în folosul întregii 
comunităţi, motiv pentru care cel mai important parteneriat care este necesar a fi implementat este cel dintre 
grădiniţă şi familie. Activităţile desfăşurate în parteneriat cu părinţii sunt modalităţi propice pentru 
atingerea unor obiective comune în ceea ce priveşte educaţia preşcolarilor, la acestea adaugându- se 
plăcerea de a fi alături de colegi, activităţile desfăşurându-se într-o atmosferă de voie bună, având, pe lângă 
valoarea social-educativă şi un efect reconfortant. 

 În fiecare an şcolar, necesitatea menţinerii unităţii de cerinţe în educaţia copilului, necesitatea 
realizării unei legături reale între şcoală şi grădiniţă ca parteneri egali în educaţia copilului, mă determină 
să închei un parteneriat cu părinţii copiilor, parteneriat denumit “ Împreună pentru binele copilului”, în 
cadrul căruia am organizat o serie de activităţi în parteneriat cu părinţii, activităţi ce s- au bucurat de un real 
succes, atât în rândul preşcolarilor, cât şi al părinţilor. Scopul acestui parteneriat este implicarea şi 
participarea reală a părinţilor în activităţile la clasă şi la cele extracurriculare, iar ca obiective majore 
amintesc aici:  

- formarea părinţilor în spiritul ideii de parteneri egali în educaţia copiilor;  
- convingerea părinţilor pentru a investi în dezvoltarea personală a copilului şi a grupului în 

ansamblu;  
- creearea unui mediu educativ pozitiv, favorabil, adecvat pentru o stimulare continuă a învătarii 

spontane a copilului;  
- achizitionarea de către părinţi a unor informaţii şi cunoştiinţe pe care să le folosească în educarea 

propriilor copii;  
 Din acest motiv, se recomandă părinţilor: 
 • să le prezinte copiilor grădiniţa ca un loc în care ei se pot juca împreună cu alţi copii, în care pot 

învăţa lucruri noi şi interesante;  
• să cunoască programul grădiniţei şi pe educatoarea copilului lor;  
• să vorbească cu educatorii, să stabilească o relaţie adecvată cu aceasta;  
• să ofere informaţii suficiente educatoarei şi să ceară sfatul acesteia;  
• să participe la evenimentele din grădiniţă (Ziua copiilor, Ziua grădiniţei, serbări, şezători etc.); 
 • să se ofere voluntari prin implicarea în activităţi şi să ceară şi membrilor comunităţii lucrul acesta;  
• să dorească să participe la luarea unor decizii cât mai bune pentru grădiniţă;  

1006



• să discute permanent cu copilul despre ce se întâmplă în grădiniţă;  
• să creeze acasă un mediu bun de joc şi educaţie. 
 În concluzie, educația în familie constituie prima școală a copilului, partea cea mai importantă a 

pregătirii lui pentru viața socială și productivă. Familia trebuie să fie prima instituție socială care se 
preocupă de asigurarea condițiilor necesare dezvoltării normale a copilului. 

 
 
Bibliografie: 
-Barbacariu,Cristina-Maria, Barbacariu, Maria, Dumitrescu, Mariana, Bărbulescu, Nela, ,,Consiliere 

parentală în grădiniţă”, Editura Diana, Piteşti; 
-Moisin, Anton-Părinți și copii, Editura didactică și pedagogică, București, 1995; 
-Boroș, Maximilian-Profesorul și elevii, Editura Gutinul, Colecția de pedagogie, Maramureș, 1994 
 

1007



 
IMPORTANȚA ACTIVITAȚILOR EDUCATIVE 

 IN PARTENERIAT CU PARINȚII 
 

 PROF. INV. PRIMAR, MATEESCU ELENA OLIMPIA, 
 ȘCOALA GIMNAZIALA ”BASARAB I”,  

CURTEA DE ARGEȘ  
 
”Şcoala trebuie adaptată la copii şi nu copiii adaptaţi şcolilor.” Alexander Sutherland 
Părinţii sunt primii profesori ai copilului, ei încep educarea lui în mediul familial de la cea mai fragedă 

vârstă. De cele mai multe ori, comportamentul părinților este inspirat din propria experienţă de viaţă a 
acestora, astfel perpetuând atât aspecte pozitive cât şi negative, pe parcursul mai multor generaţii. Împreună 
cu părinţii, şcoala îşi are rolul bine stabilit, intervenind în dezvoltarea primară a copilului și încercând să 
își atingă obiectivele și idealul educațional, formarea unei personalități armonioase. Școala și familia 
trebuie să colaboreze strâns în vederea formării și dezvoltării copiilor sub toate aspectele. 

De aceea sunt necesare parteneriate cu părinţii elevilor pe care îi îndrumăm . Motivul realizării acestor 
parteneriate este necesitatea menţinerii unităţii de cerinţe în educaţia copilului, necesitatea realizării unei 
legături reale între şcoală şi familie ca parteneri egali în educaţia copilului. 

Educația în familie constituie prima școală a copilului, partea cea mai importantă a pregătirii lui 
pentru viața socială și productivă. Familia trebuie să fie prima instituție socială care se preocupă de 
asigurarea condițiilor necesare dezvoltării normale a copilului.  

La școală, ajutăm elevii să treacă peste rețineri, să-și exprime în mod deschis opiniile personale, să 
vorbească despre evenimentele la care participă, despre calitățile și defectele lor. Elevii dobândesc nu numai 
curajul exprimării unor opinii, ci și respectul pentru părerile colegilor, ale părinților, pentru adevăr. În felul 
acesta punem pe fiecare elev în situația de a-și exercita, în clasă, principalele însușiri care-i definesc 
personalitatea, făcându-i participanți activi, dar și colaboratori, parteneri ai noștri în ducerea la bun sfârșit 
a tuturor activităților. 

Calitatea proceselor de comunicare ce se stabilesc în grupul școlar depinde de potențialul comunicativ 
al fiecăruia dintre membrii lui. Educatorul trebuie să dețină înainte de toate, bune calități de mediator pentru 
a-i facilita procesul stabilirii unor interacțiuni directe, sincere, bazate pe încreder e între elevi, dar și între 
sine și fiecare dintre elevi. 

 Un real parteneriat între şcoală şi familie nu este cel înscris pe o coală de hârtie semnat de părinte 
şi director, este relaţia activă, de implicare şi de o parte şi de cealaltă, este bucuria şi tristeţea, este succesul 
şi eşecul, este zbaterea şi rezultatul din care beneficiarul este copilul. 

 În domeniul colaborării școală-familie, punctul de plecare este cunoașterea prealabilă a părinților de 
către învățător, a familiei, a climatului familial.  

Importanţa acestor parteneriate este ușor de observat în contextul unui proces instructiv-educativ care 
are în centrul său elevul, iar părintele devine nu doar un factor direct implicat în educaţia propriului copil 
şi a lui însuşi, ci şi un veritabil partener al şcolii. 
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MAGIA SARBATORILOR DE IARNA 

 
PROF. ȊNV. PRIMAR MATHE ILZE 

LICEUL TEHNOLOGIC JIDVEI  
 
 Crăciunul este cea mai mare sărbătoare ȋn ȋntreaga lume. Este sărbătoarea Sfântă a Naşterii 

Domnului. Este perioada când ne bucurăm, dăruim, multă iubire şi căldură sufletească.  
Această sărbătoare este bogată ȋn datini şi credinţe. Crăciunul este o sărbătoare dinamică presărată de 

tradiţii şi cântece de bucurie, este o sărbătoare a fericirii, a recunoştinţei, a mulţumirii. Cu cât Crăciunul se 
apropie, larma domină peste tot. iarna este pară mai frumoasă, mai ales dacă şi ninge. Neliniştea şi zarva 
copiilor creşte, pregătirile sunt ȋn toi.  

Bradul deţine principalul rol ȋn perioada Crăciunului. Împodobitul lui este cel mai ȋndrăgit obicei. 
Bradul a devenit centru sărbătorilor de iarnă. Globurile, ghirlandele, steluţele, fulgii, toate ne ajută să intrăm 
ȋn atmosfera de sărbătoare.  

Colindele sunt o parte importantă a spiritului Crăciunului. Grupuri de copii, cete de colindători merg 
din casă ȋn casă să colinde toată ziua de Ajun. Se spune că e bines ă primeşti colindători pentru că urarea 
lor aduce noroc. După ce colindători tremină de colindat, gaza ȋi invită ȋn casă şi le oferă mere, nuci, dulciuri 
şi colaci. Nucul simbolizează longevitatea, iar marele bunăstare şi bogăţie.  

Lumânările. Aprinderea lumânărilor ȋn preajma Crăciunului este o tradiţie veche ce reprezintă 
Naşterea Lui Isus, puritatea, speranţa găsirii durumlui ȋn viaţă. 

Coroniţa de Crăciun. Agăţarea coroniţelor de uşa casei este un obicei, unde de Crăciun porţile se 
decorau cu ramuri verzi, pentru a invita ȋn casă spiritele pădurii. Se spune că aceste spirite aduce sănătate 
şi noro. Forma rotundă a coroniţei simbolizează dragostea.  

Steluţa. Brazii au ȋn vârf o steluţă. Se spune că stelele ne conduc spre locuri speciale, iar pe vremuri 
Ursa Mare şi Ursa Mică erau venerate ca divinităţi. Stelele sunt semen ale norocului şi ale realizării unor 
ţeluri măreţe.  

Colindele, urările din belşug, darurile sunt doare câteva manifestări care fac din sărbătorile de iarnă, 
unele din cele mai spectaculoase manifesări spirituale ale poprului nostrum.  

Cunoaşterea şi participarea la obiceiurile străbune de către copii contribuie la păstrarea tezaurului de 
spiritualitate creştină.  

Elevii din şcoala noastră, ȋn fiecare an prezintă pe şcenă colinde, dramatizări, piese vocal-
instrumentale, piese de teatru. Păstrătorii de tradiţii sunt aplaudaţi de colegi, părinţi, cadre didactice şi 
invitaţi. Elevii sunt răsplătiţi cu daruri de la sponsorul nostru S.C. Jidvei. Părinţii s-au mobilizat exemplar 
şi le-au oferit copiilor dulciuri şi sucuri, cozonac, prăjituri făcute de fiecare ȋn parte. Majoritatea activităţilor 
care se desfăşoară ȋn această perioadă presupune o muncă ȋn echipă. Colaborarea din cadrele didactice, 
părinţi, autorităţi locale este foarte importantă. Dacă ne gândim că rezultatul acestor activităţi este o 
perioadă mirifică, atunci rezultatul acoperă orice efort. 

Bucuraţi-vă de spiritual sărbătorilor pentru că acestea se ȋntâmplă doar o singură dată ȋn an. 
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ACTIVITATE EXTRACURRICULARA 

STEAUA SUS RĂSARE 

 

ELEV: FLORUȚA MIHNEA DARIAN 

CLASA A VIII-A 

PROFESOR COORDONATOR: MATIUȚ MONICA-MIRELA 

ȘCOALA GIMNAZIALA „DACIA” - ORADEA 
 

 Iarna era grea. Și fiecare semn arăta că o să devină mai aprigă ca înainte. Dar pentru un suflet curat, 

nebiruit de suferințele ce loveau lumea, zăpada cade mai lin, se așterne mai ordonat și pictează miraculos 

colinele conturate de brazi puternici. În zăpada aceasta, însă, se simțise de dimineață un iz puternic, diferit 

și unicat, ce urmărea pașii unui asin și ai unui bărbat. O curiozitate mă năvălise imediat cum mireasma 

trecuse pe lângă mine. 

 Experiența mea avea să se apropie de final mai rapid decât mă așteptasem. Frigul era im-posibil de 

îndurat, drumul era acoperit de un strat gros de zăpadă și începuse să ningă. Am dat să mă întorc. Atunci s-

a întâmplat ultimul lucru pe care l-aș fi prevăzut. Când talpa încălțămintei mele a călcat urmele care mă 

ghidaseră până aici, o putere mi-a invadat corpul, încărcându-mă de voință și căldură. Și totuși, mi se părea 

firesc. Știam că trebuie să ajung până unde mă conduc urmele. Oriunde ar fi fost asta. 

 Ca să îmi mai ușurez drumul, mi-am lăsat trupul capturat de cale și mintea captivată de peisaj. 

Împrejurările păreau infinite, edenice. Fulgii de nea lăptoși cădeau vag acum și aduceau o undă de calm 

afară. Câțiva brazi care au crescut aici, la jumătate de oră de pădure, săgetau cerul cu înaltele lor coroane, 

acoperite de albul care contrasta perfect un verde viu, împodobite cu conuri maroniu-aurii. Vedeam sclipiri 

azurii de-a lungul omătului. Cerul venust rămăsese sălaș doar pentru câțiva nori. M-am așezat sub umbra 

unuia dintre brazii mai tineri, fascinat de frumusețe, fermecat de o atmosferă îndepărtată de lumea noastră. 

Un iepure grăsuț țopăise prin fața mea rapid, dispărând în josul dealului, locul spre care mă îndreptam și 

eu. Cu inima grea, m-am ridicat, mi-am dat jos zăpada de pe coate și am urmat pașii, continuându-mi 

drumul. Am pornit târziu, chiar dacă nu țin minte să fi verificat ceasul. Mi se părea pur și simplu normal că 

deja era seară. Am coborât colina și am ajuns lângă un drum care fusese astăzi des circulat, unde urmele se 

terminau. „Am... am ajuns!”. Trei magi urcau grăbiți, cu tolbe pline de sticle și cutiuțe strălucitoare, pe caii 

lor albi ca fulgii de zăpadă ce cădeau de câteva ore încontinuu, ba mai dens, ba mai încet. În înaltul cerului 

strălucea cea mai frumoasă stea pe care am văzut-o în toată viața mea. Culorile erau elegante, lumina parca 

era dată cu luciu, stridentă. O puteam privi etern, fără să mă orbească. Din cunoștințele pe care le aveam, 

Aurora polară nici nu avea loc aici, nici nu era atât de dumnezeiască. Raze de lumină străbăteau bolta 
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nocturnă din toate părțile. Celelalte stele mici mergeau pline de beatitudine dintr-o parte în alta. Un șirag 

de evenimente curgea repejor în fața ochilor mei. Am început să pun cap la cap ce vedeam și să savurez, 

extrem de recunoscător, o legendară minune. 

 Fusese mai mult decât un vis. M-am gandit toată dimineața. Indiferent ce se întâmplase cu trupul 

meu, sufletul îmi ajunsese într-un miracol de Crăciun, o bucurie mare. Urmărisem cum Steaua sus răsare. 
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COLINDUL - MINUNATUL DAR AL CRACIUNULUI 

 
DANA VASILICA MAZILITA 

PROFESOR EDUCATO „ȘCOALA GIMNAZIALA SF. MINA”, CRAIOVA 
 
La finalul anului trecut, am desfăsurat împreună cu părintii o activitate dedicată obiceiurilor de iarnă, 

și am decis să mă opresc asupra Colindului, un obicei minunat care nu trebuie sa se piardă cu niciun 
chip.Astfel, i-am încurajat pe părinți să le spună copiilor cum era Crăciunul copilăriei lor, insistand asupra 
amintirilor care îi leagă de colind. 

Prima poveste a fost chiar a mea, și v-o scriu în cele ce urmează, exact așa cum am dăruit-o copiilor 
și părinților prezenți. Dacă ar fi să scrieți fiecare dintre dumneavoastră una, cum ar suna? 

Crăciunul copilăriei mele 
 Cu siguranţă, dragi copii, venirea pe lume a Mântuitorului nostru Iisus Hristos este darul cel mai 

frumos pe care Dumnezeu ni l-a făcut tuturor dar şi fiecăruia dintre noi, în parte. Poate de aceea în acest 
moment al anului suntem mai preocupaţi decât de obicei, să învăţăm să dăruim. Astăzi însă, mulţi dintrre 
noi, când ne gândim la darul de Crăciun, ne imaginăm ceva cât mai frumos ambalat, şi dacă se poate, ,, la 
ofertă”. În copilăria mea, vreau să vă spun că era altfel. 

 Pentru că a fost o fericită mamă a zece copii, bunica a fost o şi mai fericită bunică a peste zece nepoţi. 
De aceea cele mai dragi amintiri ale mele de Crăciun sunt legate de bunica. În anii în care am început să 
cresc şi să mă bucur cu adevărat de dragostea ei, bunica rămăsese fără vedere. Însă putea să asculte colindele 
pe care chiar ea ni le cânta la gura sobei când eram mai mici. Aşa încât, chiar dacă până în Ajunul 
Crăciunului ne întreceam fiecare, după pricepere, să ajutăm la pregătiri, când venea vremea să colindăm, 
începeam întotdeauna cu bunica. Şi pentru că orice dar trebuie ,, pus la cale”, ne furişam pe rând, unul câte 
unul, din casă şi ne adunam la poarta casei. După o scurtă repetiţie, ne întorceam asemenea unor colindători 
veniţi de departe, ne preschimbam puţin glasurile şi întrebam:,, Primiţi colinda?” Şi după răspunsul blând 
al bunicii, începeam într-un suflet să colindăm, încercând să desluşim dincolo de negura din privirea ei, 
când avea să ne recunoască glasurile. Şi ştiam cu toţii când anume se întâmpla asta, căci ochii i se umpleau 
de lacrimi de bucurie iar braţele ei se deschideau larg pentru a putea să ne cuprindă pe toţi şi toată dragostea 
noastră. Închei cu speranţa că nu veţi uita faptul că şi colindul este unul dintre minunatele daruri ale 
Crăciunului! 

Sărbători fericite şi La mulţi ani, tuturor! 
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IMPORTANȚA ACTIVITAȚILOR EDUCATIVE REALIZATE IN 

PARTENERIAT CU PARINȚII 
 

MAZILU ADELINA-GEORGIANA 
ȘCOALA GIMNAZIALA CATEASCA, PITEȘTI-ARGEȘ 

 
 Un aspect foarte important în vederea obținerii succesului școlar atât în timpul ciclului primar și 

gimnazial, dar mai ales în perioada școlarității mici îl reprezintă colaborarea dintre cadrele didactice și 
părinții elevilor. În realizarea procesului instructiv-educativ se impune stabilirea unei conexiuni între școală 
și familie, ambele părți contribuind în mod egal la formarea și dezvoltarea educației copilului. Prin 
implicarea părinților/tutorilor în activitățile educative se obține o serie de avantaje precum: educarea și 
formarea părinților ca participanți activi în procesul de instruire a elevilor, determinarea părinților și 
conștientizarea de către aceștia a importanței pe care o au în dezvoltarea personală a copilului, sprijinul 
material sau emoțional necesar unei optime desfășurări a actului instructiv-educativ, creare unui mediu 
pozitiv și adecvat pentru stimularea capacităților cognitive ale elevilor, dobândirea de noi cunoștințe de 
către părinți care pot ajuta în educația copilului și nu în ultimul rând creșterea încrederii și stimei de sine a 
copilului care dobândește curaj și încredere în prezența părintelui. Educația timpurie reprezintă una dintre 
cele mai importante etape din demersul educativ al unui copil. Acum se pun bazele integrării copilului într-
un colectiv organizat care implică reguli clar definite, cerințe educaționale și competivitate. În acest stadiu 
copilul este învățat cum să se integreze și să fie parte a unui grup social, cum să dezvolte capacități 
relaționale și să se adapteze unor realități sociale. Însă pătrunderea copilului într-un astfel de mediu se face 
deja cu un bagaj de deprinderi, cunoștințe și abilități dobândite încă din viața de familie. Chiar dacă 
preșcolarul beneficiază de serviciile unei instituții oficiale de învățământ, părinții trebuie să contribuie în 
paralel la educația copilului. Astfel, școala și familia sunt doi piloni importanți în asigurarea condițiilor 
necesare integrării elevului ca individ al unei societăți. Noutatea cu care se confruntă copiii în mediul 
educațional implică noi exigențe, cerințe și responsabilitate din partea elevului. Între mediul familial și cel 
școlar trebuie să se creeze un echilibru, să se completeze, astfel încât să se obțină o integrare optimă mai 
întâi în activitatea școlară și mai apoi în viața socială. Grupul de la grădiniță sau școală reprezintă al doilea 
mediu în care copilul relaționează, acționează și învață, după familie. Aici copilul vine deja cu o serie de 
comportamente pe care fie le aprofundează și sistematizează, fie le înlocuiește cu unele noi. 

 Pentru stabilirea unei comunicări benefice între familie și școală este nevoie de o cunoaștere 
prealabilă de către educator/învățător/profesor a familiei copilului, a climatului familial, a eventualelor 
obstacole care pot afecta parcursul educațional al acestuia, astfel încât să se ia măsurile necesare pentru ca 
elevii să poată beneficia în egală măsură de oferta educațională. La nivelul școlii relația dintre familie și 
cadrele didactice este susținută și încurajată prin: consiliul reprezentativ al elevilor, vizitele la domiciliu, 
comitetul de părinți, corespondența prin orice mijloace cu părinții, consultații de orientare și consiliere 
personală, implicarea părinților în activitățile școlare și extrașcolare (serbări, proiecte, excursii, cercuri, 
cursuri), consultații la cererea părinților. 

 În urma stabilirii unui parteneriat între elevi-școală-părinți și cei din urmă beneficiază de o serie de 
avantaje precum: posibilitatea de cunoaștere și de descoperire mai detaliată a propriului copil, a modului în 
care acesta reacționează și se manifestă într-un alt mediu decât cel familial, cunoașterea de către părinți a 
nevoilor cognitiv-afective ale copiilor lor, șansa părinților de a lua parte și de a fi implicați în luarea 
deciziilor da la nivelul instituției de învățământ și nu în ultimul rând părinții vor fi la curent cu progresul 
școlar al elevilor. 

 Apariția unor conflicte și neînțelegeri între părinți și managerii procesului instructiv-educativ 
(educatori, învățători, profesori, directori) poate fi provocată de: idealuri, principii, nevoi și mentalități 
diferite, slabă colaborare, lipsa de informații, neacceptarea nivelului de pregătire, naționalității, credințelor 
religioase etc., lipsa implicării din partea fie a părinților, fie a cadrului didactic pentru construirea unei 
relații de colaborare, numărul insuficient de întâlniri care au loc între părinți și profesori, disponibilitatea 
redusă sau indisponibilitatea părinților de a participa la ședințe. 
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 Astfel, trebuie găsite și aplicate soluții care să diminueze, să gestioneze și chiar să elimine 
eventualele bariere ce pot interveni și degrada colaborarea dintre părinți și școală. Câteva dintre acestea ar 
fi: dorința de cunoaștere atât a părinților, cât și a cadrelor didactice, acceptare, înțelegere și toleranță 
reciprocă, atmosferă pozitivă, non-formală, deschisă în relațiile cu părinții, implicarea părinților în 
activitățile școlare și extrașcolare ale copiilor, ascultarea și luarea în considerare a opiniilor și ideilor 
transmite de părinte. 

 Pornind de la expresia „cei șapte ani de acasă” putem susține cu convingere că în primii pași spre o 
educație adecvată, copilul este susținut de către părinți și că temelia personalității copilului este așezată de 
acasă, căci o educație benefică începe și se formează în familie și se dezvoltă și consolidează în școală. E 
nevoie însă ca tot ceea ce copilul învață la grădiniță sau la școală să fie valorificat acasă prin sprijinul 
părinților. Se creează astfel o interdependență între cele două medii: cel educațional îl influențează pe cel 
familial și invers. 

 Nu trebuie însă să uităm cine este principalul beneficiar al procesului educațional și anume copilul. 
În urma stabilirii unor parteneriale reale dintre părinte și instituția de învățământ copiii trebuie să 
beneficieze de o educație deschisă, flexibilă și dinamică.  

 Implicarea părinților în activitățile extrașcolare este o practică bine-cunoscută în unitățile școlare, 
care îi provoacă pe copii și pe părinți să se implice și să se dedice în realizarea unor sarcini, în căutarea de 
idei, materiale și informații neceare activității alese.Implicând părinții în activitățile educative școlare și 
extrașcolare, copiii le vor percepe ca fiind mai atractive, în vreme ce părinții vor fi mai conștienți de 
complexitatea actului didactic, realizându-se astfel un progres educativ. 

 Un exemplu de activitate extrașcolară extrem de reprezentativ pentru ilustrarea ideii de parteneriat 
între copii, școală și părinți este serbarea. Serbările, indiferent de tematică, reprezintă un eveniment cu 
încărcătură emoțională, care implică atât latura afectivă, cât și pe cea cognitivă. Este benefic ca pe parcursul 
unor astfel de activități să se inițieze momente interactive între părinți și copii, asigurându-se astfel o sudare 
a relației parentale, un climat optim și o dezvoltare adecvată a personalității copilului. Acest tip de 
eveniment oferă copilului șansa de a-și valorifica anumite talente de care părinții poate nu erau conștienți. 
Activitățile desfășurate într-un mediu instituționalizat reprezintă mijloace eficiente de educare, de formare 
și dezvoltare a personalității copiilor, de întărire a relațiilor sociale, de descoperire a talentelor și de 
încurajare. 

 În concluzie, în urma parteneriatelor dintre unitățile de învățământ și familie principalii beneficiar 
sunt copiii. Colaborarea dintre părinți și școală nu presupune doar un schimb de informații între cadru 
didactic și părinte, ci și asumarea de către cei din urmă a unor responsabilități. Motivul principal al inițierii 
unor astfel de relații este dorința de a îndruma copIii către o integrare școlară și socială de succes. Școala 
și familia trebuie să fie doi parteneri cu același scop- îmbunătățirea performanțelor școlare și stimularea 
interesului elevilor în implicarea procesului instructiv-educativ. 
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IMPORTANȚA COMUNICARII IN ACTIVITATEA DIDACTICA 

 
PROF. MERIȘOR ADELA PETRUȚA 

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 1 URDARI 
 
 Comunicarea pedagogică reprezintă un transfer complex, multifazial și prin multe canale ale 

informațiilor între două entități (indivizi sau grupuri) ce-și asumă simultan sau succesiv rolurile de emițător 
și receptor, semnificând conținuturi dezirabile în contextul procesului instructiv – educativ. Comunicarea 
pedagogică presupune o interacțiune de tip feedback, privind atât informațiile explicite, cât și cele adiacente 
( intenționate sau chiar formate în cursul comunicării). 

 Noțiunea de comunicare implică o anumită reciprocitate, fiind mai generală și mai completă decât 
informarea, pe când aceasta din urmă nu este decât o varietate sau o latură a comunicării. Comunicarea 
presupune o procesualitate circulară, care se înscrie într-o anumită temporalitate de care ține cont și care o 
modelează. 

Calitatea proceselor de comunicare ce se stabilesc în grupul școlar depinde de potențialul comunicativ 
al fiecăruia dintre membrii lui. Educatorul trebuie să dețină înainte de toate, bune calități de mediator pentru 
a-i facilita procesul stabilirii unor interacțiuni directe, sincere, bazate pe încredere între elevi, dar și între 
sine și fiecare dintre elevi. 

 În domeniul colaborării școală-familie, punctul de plecare este cunoașterea prealabilă a părinților de 
către cadrul didactic, a familiei, a climatului familial. Activitatea educativă îmbracă și în școala noastră o 
multitudine de forme la următoarele nivele: comitetul de părinți, consiliul reprezentativ al părinților, vizitele 
la domiciliu, corespondența cu părinții, consultațiile pedagogice, implicarea părinților în activitățile școlii, 
activitățile nonformale(excursii, cercuri, serbări, aniversări, cursuri), consultații la cererea părinților. 

 Numărul mare de contacte școală-familie nu asigură neapărat rezultate fructuoase. Întâlnirile 
colective cu părinții reprezintă cea mai “profitabilă”și democratică formă de colaborare a învățătorului cu 
familiile elevilor săi. Pentru profesor înseamnă un cadru de manifestare și de perfecționare a calităților sale 
manageriale, un moment optim de conștientizare și de mobilizare a părinților într-un parteneriat real, prilej 
de a învăța și el din experiența părinților. Pentru părinți, adunările colective reprezintă tot atâtea prilejuri 
de autoevaluare și de sporire a competențelor educative, de informare pedagogică avizată, decide 
înțelegerea complexității fenomenului instructiv-educativ și a poziției pe care o ocupă în acest proces. 
 În toate cazurile de întâlniri, contacte, proiecte, raporturi mutuale, au fost implicați, în mod egal, elevii ca 
parteneri de dialog și ca beneficiari ai unor servicii educaționale de calitate necesare dezvoltării armonioase 
a personalității. 

În mod concret, educația se realizează prin intervenții ale celor mature, preponderant prin comunicare, 
în mentalitatea și comportamentul personalității celor ce sunt educați. Dacă e să ne gândim la o preeminență 
sau la o anterioritate în timp a intervențiilor educative, probabil că acestea se pot evidenția variabil, de la 
caz la caz, în funcție de o multitudine de parametri. 

Comunicarea se prezintă c aun process dinamic, în cursul căruia unele strategii se înlocuiesc cu altele, 
conducându-I pe interlocutori la ,,deplasarea “ unuia către celălalt. În cazuri bine determinate se admit chiar 
și schimburi de statut comunicațional. Dacă profesorul nu decriptează la timp reacțiile elevilor săi și nu-și 
reglează la timp conduit comunicațională, întreaga activitate educațională poate fi compromisă. Profesorul 
nu informează, ci comunică. 
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Informațiile sale variază ca amplitudine și profunzime în funcție de informațiile primite de la elevi, 
care dau seamă de ceea ce așteaptă ei sau sunt în stare să întâmpine. Profesorul este un rezonator, ca și 
elevul, de altfel. 

 Așadar, comunicarea didactică înglobează și acele fluxuri informaționale, intenționate sau nu, 
verbale sau nonverbale, profilând un univers de discurs pluridirecțional, multicanal și polisemantic. 
Schimbul de idei sau sentimente antrenează întregul orizont discursiv, precum și întreaga personalitate a 
protagoniștilor. Reacția celui cu care dialogăm este nu numai în funcție de ceea ce preconizăm sau așteptăm 
de la el, ci și de semnificațiile pe care preopinentul nostru le atașează gestului pe care îl facem sau nu.  

 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
*Constantin Cucoş, Pedagogie. Ediţia a II- a revăzută şi adăugită, Editura Polirom, Bucureşti, 2006 
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE REALIZATE ÎN 
PARTENERIAT CU PĂRINŢII 

 
PROF. INV. PRESCOLAR: MICULA LAVINIA-ADRIANA 

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 45, ORADEA, JUDEŢ BIHOR 
 
Complexitatea actului educaţional, a realităţii umane şi contemporane argumentează necesitatea unor 

interrelaţionări responsabile în deciziile, acţiunile şi rezultatele educaţiei.  
Familia şi grădiniţa, ca agenţi ai socializării, sunt considerate responsabili pentru creşterea şi 

dezvoltarea copilului şi totodată pregătirea lui pentru integrarea în şcoală şi rolul lui în comunitate.  
La vârsta preşcolară, un factor important este gradiniţa care desfasoară un amplu proces instructiv-

educativ aplicând metode şi procedee ştiinţifice. Pentru reuşita actului educaţional, munca depusă de 
cadrele didactice în grădiniţă trebuie continuată, susţinuţă şi întărită de familie.  

Funcţia de părinte este o ,,meserie’’ şi, ca orice meserie, ea trebuie învăţată. Părinţii trebuie să 
cunoască, să devină conştienţi de influienţa pe care o exercită prezenţa lor în viaţa copilului, să fie convinşi 
că educaţia ce trebuie dată copilului, pentru societatea actuală este diferită de cele precedente, că societatea 
viitoare va fi diferită de cea actuală, iar copilul trebuie pregătit corespunzător.  

Unitatea de acţiune a celor doi factori (grădiniţă-familie) în opera de formare a copilului este 
condiţionată de unitatea de vederi, de un mod comun de lucru şi o bună cunoaştere reciprocă. Interesul 
comun al celor două instituţii trebuie să determine o mişcare cu dublu sens, familie-grădiniţă, grădiniţă-
familie, în vederea unei suficiente cunoaşteri a ambelor părţi. 

Familia reprezintă un element cheie în dezvoltarea sănătăţii, competenţei şi activităţii copilului însă 
ea nu poate exercita această funcţie fără colaborarea cu grădiniţa, care asigură resurse suplimentare. Pentru 
a realiza un parteneriat eficient grădiniţă-familie, educatoarea poate implica familia în anumite activităţi 
instructive-educative. Astfel, părinţii trebuie sprijiniţi să îşi cunoasca copii, să le identifice nevoile şi să 
sprijine dezvoltarea şi creşterea lor armonioasă.  

Parteneriatul familie-gradiniţă, cu tot ceea ce presupune el, prezintă avantaje pentru toţi factorii 
implicaţi: educatoare, părinţi, copii. 

În privinţa formelor concrete de colaborare dintre grădiniţă şi familie, trebuie spus că ele se deosebesc 
în funcţie de scopul urmărit şi modul concret de realizare. Un exemplu ar fi referatele prezentate în faţa 
părinţilor cu anumite prilejuri.  

De asemenea, organizarea unor expoziţii cu lucrări realizate de copii, prin care părinţii au posibilitatea 
să-şi cunoască copilul prin prisma rezultatelor muncii sale. Participarea părinţilor la anumite activităţi 
demonstractive îi ajută să cunoască metodele şi procedeele folosite, le sugerează anumite modalitaţi 
concrete de îndrumare a jocurilor, de folosire a jucăriilor, etc. În cadrul acestor participări, părinţii observă 
modul de comportare al copilului în colectivitate, precum şi modul şi gradul de implicare al preşcolarului 
în activităţi.  

Un alt mijloc eficient de colaborare între grădiniţa şi familie sunt convorbirile cu familia. Asemenea 
convorbiri au loc spontan ori de câte ori se iveşte prilejul, sau organizat, din iniţiativa educatoarei sau a 
părinţilor. Avantajul lor constă în posibilităţile pe care ni le oferă de a analiza diferite situaţii concrete şi de 
a ajunge la un consens asupra măsurilor ce se vor întreprinde în continuare. Educatoarea are prilejul să 
cunoască mai bine copilul prin intermediul părinţilor, să-i cunoască pe aceştia din perspectiva calităţii pe 
care o au. 

Vizitele constituie o altă formă de colaborare. Includem aici ambele variante, vizitarea familiei de 
către educatoare şi vizitarea grădiniţei de către părinţi. Cu acest prilej educatoarea are posibilitatea să 
cunoască structura şi climatul educativ din familie, relaţiile şi valorile morale ale acestui microgrup, locul 
pe care copilul îl ocupă în interiorul său. Vizitând grădiniţa, părinţii au posibilitatea să-şi cunoască mai bine 
copilul şi să-şi vadă propiile rezultate, observând şi informându-se asupra atitudinii şi comportării copilului. 
O altă formă de colaborare între grădinţa şi familie sunt serbările copiilor, un prilej de cunoaştere reciprocă, 
dar şi de satisfacţie reciprocă pentru realizările copiilor.  

În concluzie, dezvoltarea psihică şi fizică a copilului la această vârstă depinde în mare măsură şi de 
cadrele didactice, dar şi de părinţi şi de aceea scopul acestei colaborări este ,, copii fericiţi – părinţi fericiţi’’. 
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 ÎMPREUNA TOTUL ESTE MAI UȘOR, MAI PLACUT, MAI EFICIENT! 

 
 PROF. INV. PRIMAR DAJBOG MIHAELA 

 ȘCOALA GIMNAZIALA NR.1 REDIU, JUD. GALAȚI 
 
Deși părinții elevilor din școala în care profesez, o zonă defavorizată de nivelul de trai scăzut și de 

pozitionarea periferică în județ, sunt, ca toți părinții, extrem de ocupați cu problemele familiale sau 
profesionale curente, este în interesul lor evident, dar și al tuturor celorlalți actori educaționali și locali care 
au legătură cu problemele educaționale, să se implice în rezolvarea problemelor educaționale, semnalate de 
instituția noastră și, împreună cu factorii de conducere în cauză sau ai autorităților locale se vor găsi, cum 
deseori am demonstrat, cele mai bune căi și mijloace pentru a rezolva cu succes toate problemele apărute 
în domeniul educației . 

 Părinții pot veni chiar cu idei de realizare a unor activităţi care fac mai vizibile manifestările elevilor, 
precum și rezultatul muncii lor.Aceste activităţi au un impact mare în rândul părinţilor, care experimentează 
astfel relaţii inedite cu copiii lor, fapt care îi poate determina să-şi schimbe radical, în mod pozitiv, 
atitudinea faţă de şcoală. 

 Orice activitate școlară poate deveni extrașcolară prin prelungirea ei într-un context exterior școlii. 
Părinții sunt puși astfel în fața unei game variate de activități care sunt toate foarte atrăgătoare și tentația de 
a le face loc tuturor este mare. Deși părinții consideră că ei știu ceea ce este bine, pentru că ei aleg, caută și 
se interesează despre diferite opțiuni, acceptul copilului este cel care îi ajută să se implice și să obțină ceva 
din ceea ce ei își propun. Părinții care iau parte la activitățile extrașcolare își manifestă astfel interesul și 
aprobarea față de educația oferită de școală. 

 În fiecare an realizez un parteneriat cu părinţii elevilor pe care îi îndrum, denumit chiar așa, Împreună 
totul este mai ușor, mai plăcut, mai eficient! Motivul realizării acestui parteneriat este necesitatea menţinerii 
unităţii de cerinţe în educaţia copilului, necesitatea realizării unei legături reale între şcoală şi familie ca 
parteneri egali în educaţia copilului. Scopul acestui parteneriat este implicarea şi participarea reală a 
părinţilor în activităţile la clasă și mai ales la cele extracurriculare. Ca obiective majore ale acestui 
parteneriat aş aminti: formarea părinţilor în spiritul ideii de parteneri egali în educaţia copiilor; convingerea 
părinţilor pentru a investi în dezvoltarea personală a copilului şi a grupului în ansamblu; implicarea 
părintilor în atragerea de resurse financiare sau materiale, necesare unei bune desfăşurări a actului 
educaţional; creearea unui mediu educativ pozitiv, favorabil, adecvat pentru o stimulare continuuă a 
învătarii spontane a copilului; achizitionarea de către părinţi a unor informaţii şi cunoştiinţe pe care să le 
folosească în educarea propriilor copii; implicarea părinţilor în atragerea de resurse necesare derulării 
diferitelor concursuri, serbări, excursii şcolare. 

 Ciclul primar este o treaptă importantă și responsabilă în cadrul sistemului de învățământ. Este 
temelia includerii copilului în activitatea planificată și ordonată dintr-o colectivitate de elevi, care este 
mereu în schimbare și presupune competitivitate. 

Școala îl învață pe copil să se situeze printre semeni, să se obișnuiască cu anumite cerințe și reguli. 
Dar educația în familie constituie prima școală a copilului, partea cea mai importantă a pregătirii lui pentru 
viața socială și productivă. Familia trebuie să fie prima instituție socială care se preocupă de asigurarea 
condițiilor necesare dezvoltării normale a copilului. Școala și familia sunt cei doi poli de rezistență ai 
educației, care contribuie la formarea tinerilor. 

Odată cu intrarea în școală, copilul trăiește în două lumi diferite: una a familiei, colorată încă de 
afectivitatea primei copilării, cealaltă, a școlii, încărcată de noi exigențe și de promisiunile viitorului, la fel 
de importante. Numai dacă cele două medii educaționale se completează și se susțin, ele asigură într-o mare 
măsură buna integrare a copilului în viața socială. 

Este foarte importantă colaborarea dintre școală și familie în perioada școlarității mici pentru 
susținerea eforturilor copilului în dobândirea primelor instrumente ale muncii intelectuale și obținerea 
succesului școlar.  

Este necesară o bună cunoaștere a elevilor, a forțelor lor proprii. Folosirea metodelor colaborative 
scoala-familie asigură mediul propice elevilor să se afirme individual dar și în echipă. Activitatea educativă 
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îmbracă și în școala noastră o multitudine de forme la următoarele nivele: comitetul de părinți, consiliul 
reprezentativ al părinților, vizitele la domiciliu, corespondența cu părinții, consultațiile pedagogice, 
implicarea părinților în activitățile școlii, activitățile nonformale (voluntariat, excursii, cercuri, serbări, 
cursuri) 

Numărul mare de contacte școală-familie nu asigură neapărat rezultate fructuoase, totuși întâlnirile 
colective cu părinții reprezintă cea mai “avantajoasă”și democratică formă de colaborare a învățătorului cu 
familiile elevilor săi. Pentru învățător înseamnă un cadru de manifestare și de perfecționare a calităților sale 
manageriale, un moment optim de conștientizare și de mobilizare a părinților într-un parteneriat real, prilej 
de a învăța și el din experiența părinților. Pentru părinți, adunările colective reprezintă bune prilejuri de 
autoevaluare și de sporire a competențelor educative, de informare pedagogică avizată, decide înțelegerea 
complexității fenomenului instructiv-educativ și a poziției pe care o ocupă în acest proces. 

 Orice şcoală trebuie să-şi deschidă porţile pentru ca familia să cunoască şi să participe la activităţile 
ce se desfăşoară în incinta şi în exteriorul ei. Dascălii trebuie să iniţieze activităţi care să ofere familiei 
oportunităţi de a participa alături de copil, de a cunoaşte copilul în situaţii diverse, de a se bucura alături şi 
cu copilul de realizările lui, de a lucra împreună la diferite proiecte. 

 
„Educația este mișcarea de la întuneric la lumină” Allan Bloom 
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IMPORTANȚA ACTIVITAȚILOR EDUCATIVE 

 IN PARTENERIAT CU PARINȚII 
 

PROF. MIHAELA MICU 
 LICEUL TEHNOLOGIC “ALEXANDRU MACEDONSKI”- MELINESTI 

 
 Procesul educativ este un proces de parteneriat în care partenerii de bază sunt elevii, profesorii şi 

părinţii, chiar dacă aceştia din urmă sunt aşa numiţii parteneri din umbră. Toţi partenerii implicate în acest 
process au ca scop realizarea unei personalităţi complete a şcolarului. 

 În vederea obţinerii finalităţii educative susmenţionate este necesar ca părinţii, partenerii din umbră, 
să intre în “lumina reflectoarelor”educaţiei, prin participarea activă la actul educativ şcolar şi extraşcolar. 
Astfel vom reuşi să parcurgem pas cu pas traseul dezvoltării intelectuale, emoţionale şi sociale a copiiilor 
nostril, în cele mai bune condiţii. 

 Colaborarea dintre familie şi şcoală, într-un cadru organizat, instituţional, dezvolta la şcolarul mic, 
mai ales, un profund sentiment de încredere în sine şi percepţia pozitivă ca cele două planuri sociale ale 
sale, familia şi şcoală, sunt într-o continuă interdependenta şi în continuă complementaritate. Pe lângă 
încrederea în sine, şcolarul va dobândi şi un randament mai bun, fiind încurajat în învăţare atât de profesori 
cât şi de părinţi. Pe de altă parte, şcolarul îşi va dezvolta o atitudine pozitivă faţă de şcoală, faţă de colegi 
şi profesori, faţă de educaţie, relaţiile sale sociale fiind într-o continuă ascendenta datorită intr-ajutorarii şi 
sprijinului educativ suplimentar oferit de părinţi. 

 Responsabilităţile educative şi formative trebuie să fie împărţite permanent între şcoală şi familie 
printr-o comunicare permanentă şi eficientă. Astfel părintele va avea partea lui de contribuţie activă la 
creşterea, educarea şi dezvoltarea personalităţii propriului copil. 

 Participarea, în caliate de parteneri, la activităţile educative îi va transforma pe părinţi din public în 
actori sau, mai bine zis din participanţi educativi statici în participanţi dinamici, care contribuie cu sfaturi, 
idei, planuri de acţiune, la îmbunătăţirea activităţilor educative complementare, care depun eforturi proprii 
în derularea activităţilor şi care contribuie cu păreri la evaluarea produselor finite. 

 Este important că relaţia dintre şcoală şi famile să fie una continuă şi responsabilă din partea ambilor 
parteneri deoarece acesata responsabilizare nu creează numai un viitor bun profesionist ci şi un bun 
cetăţean, o persoană bine integrată social, o persoană responsabilizată şi valorizata moral. 

 Astfel şcolă şi famila,în parteneriat permanent vor fi responsabile de : 
• Formarea la elevi de valori, obiceiuri şi norme sociale; 
• Continua dezvoltare pozitivă a autonomiei elevului; 
• Formarea de competente în diferite domenii; 
• Formarea unui complex de atitudini de responsabilizare şi respect. 
 Distingem, astfel o paletă diversificată de activităţi care se pot realiza în parteneriat cu părinţii, din 

care enumeram: 
 Sesiunile de referate cu teme concrete din viaţa şcolarului; 
 Serbările şcolare tematice; 
 Organizarea de expoziţii cu lucrări proprii; 
 Organizarea de activităţi de ecologizare; 
 Consultări şi convorbiri individuale şi cu familia: 
 Excursii sau drumeţii tematice, vizite la muzee, fabrici, manufacturi; 
 Ateliere de creaţie plastic; 
 Sărbătorirea zilelor de naştere ale elevilor; 
 Dezbateri şi şedinţe tematice. 
 Conlucrarea partenerială dintre şcoală şi familie trebuie să fie bazată pe încredere şi cunoaştere 

reciprocă, de aceea este nevoie ca aceşti parteneri să interacţioneze cât mai mult şi cât mai des, ori de câte 
ori este nevoie sau ori de câte ori este posibil. Aceşti parteneri sunt arhitecţii unei punţi către viitor, punte 
care susţine drumul educaţiei, pe care îl străbate, nimeni altul decât elevul. 
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TRADIŢII ŞI OBICEIURI DE IARNĂ LA ROMÂNI 

 
PROIECT DE ACTIVITATE EDUCATIVA ONLINE 

PROFESOR OPINCARIU-MIHINDA MIHAELA 
 
Primul semestru al anului şcolar 2020-2021, în care activitatea educativă s-a desfăşurat mai mult timp 

online, a fost o provocare pentru sistemul de învăţământ să rezolve problema evaluării elevilor. Din această 
cauza am hotărât ca, pe lângă administrarea unui test la fiecare clasă, să lansez proiecte online, care să fie 
recompensate cu note. Astfel la geografie optional, clasele VI şi VIII, unde se studiază ,,România-ţara 
mea!” am ales tema proiectului ,,Tradiţii şi obiceiuri de iarnă la români”.  

În luna octombrie, după ce fiecare elev din clasele implicate şi-a ales ca temă tradiţii şi obiceiuri din 
diverse colţuri ale ţării, s-a stabilit ca la sfârşitul lunii noiembrie proiectele să fie încărcate pe platforma 
şcolii.  

 MOTIVAȚIA 
Acest proiect şi-a propus să pună ȋn valoare tradiţiile şi obiceiurile de iarnă ale poporului nostru, 

perpetuate de-a lungul generaţiilor. 
 OBIECTIVELE PROIECTULUI 
-realizarea unor scurte prezentari orale online ; 
- identificarea informaţiilor cu caracter geografic şi istoric în baza de date accesibile prin internet; 
-utilizarea diferitelor surse în vederea ilustrării unei realităţi geografice; 
- stabilirea unor mai bune relaţii de colaborare ȋntre colegi, dar şi ȋntre elevi şi profesor. 
 SCOPUL PROIECTULUI:  
Ȋnţelegerea tradiţiilor istorice, etnografice, culturale ale poporului român. 
Proiectele am sugerat să fie realizate ca prezentări Power Point sau referate, pentru care am cerut 

respectarea anumitor condiţii: 
-primul slide cuprinde titlul proiectului, şcoala, nume profesor coordonator, nume elev; 
-se folosesc diacritice; 
-aranjarea în pagină a textului; 
-imaginile să fie de însoţite de precizarea sursei (se copiază linkul de pe Internet); 
-corectitudine ştiinţifică şi gramaticală; 
-la finalul prezentării se menţionează toate sursele bibliografice; 
- slide-uri care să transmită un mesaj clar. 
Elevii şi-au prezentat proiectele în timpul orei de pe canalul ,,Geografie optional” al clasei, iar pentru 

munca depusă au fost recompensaţi cu o nota. 
În general, elevii sunt receptivi la astfel de activităţi pentru care nu este nevoie de un efort intelectual 

deosebit şi care sunt recompensate cu note, diplome sau premii. 
Print Screen-uri din timpul prezentării proiectelor: 
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IMPORTANȚA PARTENERIATULUI  

ȘCOALA-FAMILIE PENTRU SUCCESUL COPILULUI 
 

PROF. INV. PRIMAR MIHAI MARIA ADRIANA 
 
Parteneriatul școală-familie reprezintă o relație de colaborare între personalul școlii, parinți și alti 

membri ai familei elevului. Comunicarea eficientă este esențială in parteneriatele școală-familie.  
De comunicarea pozitivă dintre părinți și școală beneficiaza parinții, elevii si profesorii. In ceea ce ii 

priveste pe parinți, modul în care școlile comunică și interacționează cu ei, influențează implicarea lor in 
procesul de invățare al copiilor acasa. De exemplu, daca școlile comunică parinților informații despre 
performanța scăzută mai des decât recunoașterea excelenței, vor descuraja implicarea părinților, făcându-i 
pe părinți să simtă că nu își pot ajuta copiii în mod eficient. 

De asemenea, părinții se pot implica în educația copiilor lor, obținând sugestii si ajutor de la școală 
despre cum să iși ajute și să iși susțină copiii. Astfel, părinții devin mai încrezători în valoarea implicării 
lor, de rolul pe care îl joacă în educația copiilor lor. 

In comunicarea cu părinții, profesorii trebuie sa furnizeze informatii despre activitățile de învățare în 
clasă, realizările copilului si despre cum parintii isi pot ajuta copilul acasă. 

Implicarea părinților aduce beneficii elevilor, inclusiv creșterea performanței lor academice, 
motivația crescută pentru învățare, comportamentul îmbunătățit cu privire la teme și școală, în general. 

Si profesorii pot beneficia din comunicarea eficientă; prin contactul cu părinții, profesorii învață mai 
multe despre nevoile elevilor și despre mediul de acasă, informații pe care le pot aplica in procesul de 
predare. In plus, părinții implicați tind să aibă o viziune mai pozitivă asupra profesorilor, ceea ce duce la 
îmbunătățirea moralului profesorilor. 

Pentru succesul elevilor este necesară o comunicare bidirecțională bună între familii și școli. Cu cât 
mai mulți părinți și profesori își împărtășesc reciproc informații relevante despre un elev, cu atât vor putea 
mai bine sa il ajute pe elev. 

Comunicarea se poate realiza in timpul sedintelor cu părintii, prin rapoarte saptamânale, lunare sau 
semestriale ce contin informatii despre evolutia elevilor, trimise acasă părintilor, prin apeluri telefonice, 
prin E-mail sau site-ul școlii. 

Contactul personal, incluzând sedinte, vizite la domiciliu sau apeluri telefonice, pare a fi cea mai 
eficientă formă de comunicare și poate cea mai familiară. Cu toate acestea, stabilirea unei comunicări 
eficiente școală-casă a devenit mai complexă pe măsură ce societatea s-a schimbat. Este esențial ca o 
varietate de strategii, adaptate nevoilor anumitor familii și programelor lor, să fie încorporate într-un plan 
general. Unele strategii de luat în considerare includ: buletine informative, apeluri telefonice, zile anuale 
de bunici sau „persoane speciale”, site-ul web al școlii, ateliere pentru părinți, comunicări adresate atat 
taților, cât și mamelor. 

Strategiile de comunicare eficientă implică: 
• Inițiere: profesorii trebuie să inițieze contactul imediat ce știu ce elevi vor fi în clasa lor.  
•  Actualitate: Adulții trebuie să ia contact imediat după identificarea unei probleme, astfel încât să 

se găsească o soluție în timp util. Așteptarea prea lungă poate crea noi probleme, posibil prin frustrarea 
celor implicați. 

• Coerență și frecvență: părinții doresc feedback frecvent și continuu cu privire la performanța 
copiilor lor cu temele. 

• Continuare: părinții și profesorii vor fiecare să vadă că celălalt va face de fapt ceea ce spune că va 
face. 

• Claritatea și utilitatea comunicării: părinții și profesorii ar trebui să primească informațiile de care 
au nevoie pentru a ajuta elevii, într-o formă și un limbaj care să aibă sens pentru ei. 

O relație pozitivă intre părinți si profesori contribuie la succesul copilului și la succesul școlii, iar 
comunicarea eficientă este factorul cheie pentru ca aceasta relație să funcționeze. 
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 ELEVI, PROFESORI, PARINȚI 

IMPREUNA PENTRU O EDUCAȚIE DE SUCCES 
 

MIHAI VIOLETA, PROFESOR INVAȚAMANT PRIMAR, 
ȘCOALA GIMNAZIALA „MIHAI VITEAZUL”,ALEXANDRIA 

 
 Școala secolului XXI a încetat să mai reprezinte doar cadrul organizat, unde se desfășoară activități 

specifice de tip predare-învățare-evaluare, fiindcă școala este ea însăși un organism viu, care se dezvoltă, 
evoluează, o dată cu societatea umană, cu nevoile ei prezente-pe care le împlinește, dar, mai mult decât 
atât, școala formează profiluri ale tinerilor care vor activa într-o piață a muncii viitoare, cu provocări abia 
anticipabile azi. 

 Așadar, rolul creator al școlii nu mai este doar unul dorit, ci necesar și chiar vital pentru însăși 
existența școlii care continuă să fie drept cel mai important formator uman. Astfel, copilul trebuie pus în 
centru universului școlar cu toate particularitățile sale, fiindcă fiecare copil este unic,având nevoi unice și 
ritmuri unice de dezvoltare. 

 Astăzi, mai mult decât oricând în istoria recentă a învățământului românesc, școala este chemată să 
răspundă prin întregul său corp de profesori, acestei provocări esențiale, de a construi omul zilei de mâine. 
Însă procesul de construcție, atât de laborios și creativ, se derulează într-un context educativ complex și 
complicat, în care părinții, autoritățile locale, comunitatea locală trebuie să fie alături de activitățile școlii, 
sa le susțină, să le îmbogățească valoric, să le promoveze și să le disemineze pentru a vedea impactul și 
plus-valoarea create. 

 Activitățile educative sunt-în opinia mea- activități cu multiple beneficii pentru toți cei implicați în 
creionarea, susținerea și evaluarea aportului lor formativ. Astfel, de-a lungul timpului și a numeroaselor 
activități educative derulate la clasă, am putut evalua aceste beneficii, chiar dacă mai dificil de cuantificat, 
însă observabile în acțiunile ulterioare ale tuturor celor implicați. 

 Încă de la clasa pregătitoare, activitățile educative au fost un minunat prilej de cunoaștere și inter-
cunoaștere a grupului de elevi și părinți, de realizare a unei structuri echilibrate, de punere în acord a unor 
tipuri de personalități diverse, de armonizare a intereselor tuturor participanților la activități. Prima 
activitate educativă care a beneficiat de implicarea părinților ai căror copii în prezent îmi sunt elevi, s-a 
desfășurat în cadrul celei mai mari mișcări sociale din Romania, intitulată „Let`s Do It, Romania”, 
participanții alăturându-se celor din celelalte 100 de țări care fac curățenie în aceeași zi, în lume.Împreună 
pentru o Românie curată, împreună pentru oraș curat, a fost deviza care ne-a unit în acțiunea de ecologizare 
a locului de joacă preferat de elevii din clasa mea. Reprezentanții Primăriei Alexandria ne-au sprijinit cu 
materialele adecvate acestui tip de activitate,reiterând ideea unui ansamblu funcțional: școală-părinți-
comunitate. Așadar, într-o superbă zi de 21 septembrie, bucurându-ne de șansa de a fi împreună, de a munci 
împreună și de a împleti împreună de efortul nostru, am oferit tuturor copiilor un loc de joacă mai curat și 
mai sigur. Am fost fericită să văd la acestă activitate nu numai părinții elevilor, dar și frații mai mari și chiar 
bunici. 

 Pentru a simți împreună magia sărbătorilor prilejuite de apropierea Crăciunului, părinții elevilor mei 
au inițiat o întâlnire-surpriză a copiilor într-un spațiu adecvat evenimentului,iar noi am răsplătit eforturile 
gazdelor cu interpretarea unor cântece religioase și colide de Crăciun mai puțin cunoscute, încărcătura 
afectivă a momentului fiind împărtășită de toți participanții. 

 Cele „100 de zile de școală” au fost un eveniment la care părinții au vrut să participe alături de copii 
și alături unii de ceilalți. Florile, prăjiturile, cântecele și îmbrățișările au dat zilei căldura și emoția pe care 
fiecare copil le vor ține minte multă vreme, iar când memoria va fi trecut în uitare această zi, fotografiile 
pline de zâmbetele tuturor vor readuce la viață magia acelei zile unice pentru fiecare. 

 O altă activitate educativă realizată în colaborare și cu sprijinul părinților, a fost aceea de a participa 
împreună la un spectacol oferit de Opera Comică pentru Copii din București, un amplu spectacol de muzică 
și culoare la care am fredonat, am râs și am aplaudat împreună. Ca un feed-back, am propus elevilor să 
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realizeze un desen care să înfățișeze o scenă din specatcol, lucru care s-a materializat într-o veritabilă 
expoziție în sala de clasă. 

 Pe măsura ce comunicarea a câștigat în calitate, structura noastră de grup format din profesor, elevi 
și părinți a devenit mai puternică, mai eficientă, mai creativă și mai deschisă, un adevărat spațiu de idei și 
acțiuni menite să sprijine educația din clasă. În timp,părinții au înțeles că efortul nostru în echipă are ca 
rezultat un colectiv de elevi armonios, cu relații bazate pe prietenie și sinceritate între copii. Toate zilele de 
naștere ale copiilor au fost sărbătorite împreună,fiecare astfel de eveniment constituind o lecție practică de 
educație civică, atât pentru cei mari, cât, mai ales pentru copii, care au învățat ca bucuria se naște din 
interacțiunea cu ceilalți. 

 Am convingerea că astfel de momente se regăsesc în viața fiecărui profesor,momente prețioase 
fiindcă ele sunt rodul muncii subtile de a face ca în locul orgoliului de moment să apară voința comună de 
a reuși în educație. Părinții, liantul din construcția școlară a copilului, sunt chemați să sprijine zi de zi munca 
noastră, a cadrelor didactice, munca de a oferi societății tineri deschizători de drumuri, arhitecți ai unei noi 
evoluții și revoluții intelectuale, oamenii care vor forma, la rândul lor, alte minți și alte suflete apte să 
izbândească în lumi azi necunoscute nouă. 

 

1025



 
ÎN PRAG DE SĂRBĂTOARE, CU BUCURIE ȘI MAGIE 

  
 PROFESOR, MIHAIELA JECHEREAN 

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ”CETATE”, DEVA, HUNEDOARA 
 
„La orice vârstă, omul este o ființă care se hrănește cu povești. De aceea, avuția povestirilor, pe care 

au strâns-o oamenii de pe tot globul, din casă în casă, din secol în secol, fie în vorbă, fie și în scris, a depășit 
celelalte avuții omenești.” spunea scriitorul și filosoful indian Rabindranath Tagore. 

Crăciunul este o sărbătoare principală anuală, la fel ca în majoritatea statelor creștine. Crăciunul a 
fost introdus odată cu apariția creștinismului în România. 

Sărbătoarea Nașterii Domnului se ține pe 25 decembrie și se continuă cu încă două sărbători ortodoxe 
pe 26 și 27 decembrie. 

(Un vechi obicei al românilor din satele unor zone ale țării, ca de pildă cele din Oltenia, era acela ca 
în Ajunul Crăciunului, gospodarii să se trezească dimineața devreme, să facă focul în sobă și cu o rămurică 
a unui pom din grădină să jăruiască jarul stând la gura sobei și să spună: "Bună dimineața lui Ajun! /C-a 
venit într-un ceas bun /Să ne-aducă:porcii grași și unturoși /Și oamenii sănătoși; /Vacile cu viței,oile cu 
miei,scroafele cu purcei,cloștile cu pui,găinile cu ouă......și tot așa se continua cu ceea ce gospodarii doreau 
să aibă, ca în final să se spună: La anul și la mulți ani!) 

Cântarea cântecelor de stea este o parte foarte importantă din festivitățile Crăciunului românesc. 
Pentru cea mai așteptată sărbătoare din decembrie, Crăciunul, românii au apelat în egală măsură la tradiție, 
știind să accepte și obiceiuri mai recente. Întâmpinată cu bucurie, Nașterea Mântuitorului aduce cu ea și o 
sumă de practici foarte vechi prin care se celebra Solstițiul de Iarnă, momentul în care natura dă speranțe 
că va renaște. Obiceiul colindatului a înglobat în el nu numai cântec și gest ritual, ci și numeroase mesaje 
și simboluri ale unei străvechi spiritualități românești. El s-a păstrat asociindu-se câteodată cu celebrarea 
marelui eveniment creștin care este Nașterea Domnului Iisus Hristos. Există de asemenea cântece de stea 
(sau colinde creștine), care au ca subiect Nașterea Domnului. În ajunul Crăciunului, pe înserat, în toate 
satele din țară, începe colindatul. Copiii cu steaua vestesc Nașterea Domnului și sunt primiți cu bucurie de 
gazdele care îi răsplătesc cu mere, nuci și colaci. 

În Maramureș, cei care colindă sunt oameni în toată firea. Obiceiul este să treacă pe la fiecare casă 
iar apoi, cu tot cu gazdele care i-au omenit, să continue colindatul. Postul Crăciunului ia sfârșit și fiecare 
se poate bucura de mâncărurile rituale: preparatele din porc, sarmalele, colacii și cozonacii, prăjiturile și 
vinul. Cele trei zile de sărbătoare ale Crăciunului aduc liniște și pace în case. Există și o perioadă de post 
culinar și spiritual ce se ține înaintea Crăciunului, timp de șase săptămâni sfârșindu-se în noaptea de 
Crăciun. În ajun de Crăciun există obiceiul de a se împodobii în casă sau în curte un brad cu diferite 
globuri,cu beteală ori cu bomboane de ciocolată numite saloane.Cele trei zile de Crăciun sunt 25, 26 și 27 
decembrie.În aceste zile sfânte se respectă tradiții vechi de sute de ani. Colindatul este unul dintre aceste 
obiceiuri. Atât grupuri de copii cât și grupuri de adulți se strâng laolaltă și merg să colinde la casele vecinilor 
sau la casele altor oameni.Atunci se cântă "O ce veste minunată",o melodie foarte veche și foarte populară 
în popor,cât și "O brad frumos". Totodată colindătorii sunt serviți cu produse alimentare(colaci făcuți în 
casă) sau bani. Persoanele de origine slave din România sărbătoresc și în data de 7 ianuarie Crăciunul pentru 
că de fapt Crăciunul lor este pe aceea dată la două săptămâni după Crăciunul românesc, ortodox. 

 Poveștile inspiră, produc mutații interioare și dezlegări de sensuri. Ele vorbesc despre oameni ca noi, 
despre alegeri, renunțări și dureri, despre frici, despre obstacole și bătălii înverșunate. Ele ne oferă 
combustibilul interior pentru a parcurge drumul cu încredere și entuziasm. Eroii din povești trezesc în noi 
puterea de a reteza capetele hidoase ale urâtului care parazitează lumea și care cresc iar și iar, într-un război 
aproape nesfârșit. Poveștile ne aduc mai aproape de aceia care au avut curajul de a abandona palate reci 
pentru a putea pleca în călătoria magică, au avut curajul de a lupta cu balauri și iluzii pentru a găsi comorile 
vieții. 

 Impactul cu o situație cum este cea creată de COVID-19 este este extrem de stresant, pentru că te 
confruntă cu o serie de aspecte asupra cărora nu deții controlul și pe care nu le poți nici măcar influența. 
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 Primul element care merită luat în calcul într-un context atât de nou şi volatil sună în felul următor: 
nu poţi să gândeşti limpede când eşti stresat şi mai ales când eşti panicat, de aceea e important să îți 
controlezi emoțiile. Asta nu înseamnă că nu vei simţi emoţii, că nu vei simţi frică sau episoade de anxietate 
sau incertitudine. Viteza cu care îţi observi emoţiile şi gândurile te face mai performant sau mai 
neperformant în criză pentru că, devenind observator, te depărtezi puțin de problemă si conștientizezi 
gândurile tale, dar și emoțiile generate de aceste gânduri și evident, soluțiile îți vor fi la îndemână. 

 La început, poate fi dificil sau ți se pare chiar imposibil să-ți gestionezi emoțiile, dar, pe măsură ce 
exersezi, observi că e din ce în ce mai ușor să lucrezi cu tine, cu gândurile și stările tale afective. Mai mult, 
învățând să lucrezi cu tine, poți fi suportul emoțional al celor care au nevoie de tine și ai posibilitatea să 
devii mentorul lor în acest demers al schimbării de perspectivă pentru că, nu uita, orice monedă are și 
reversul acesteia. Schimbând modul de a evalua situațiile, de a le privi din perspective diferite, înveți, de 
fapt, să acționezi diferit și să găsești soluții total neașteptate, dar foarte eficiente. Poți învăța tu și îi poți 
învăța pe alții pentru că ,, dacă îi dai cuiva un pește, îl hrănești numai o dată. Dacă îl înveți să pescuiască, 
se poate hrăni singur pentru totdeauna” (din înțelepciunea orientală).  

 Putem schimba Universul, folosindu-ne de cel mai de preț bun: Cuvintele! Ele ne așteaptă să intuim 
minunea pe care o cuprind. Scopul. Menirea. Darul. Misiunea. Drumul. Înțelesul. Descopera magia 
Craciunului insotindu-i pe Mos Craciun si pe micutii sai elfi in aceasta îcântătoare călătorie în jurul lumii. 
Intră in Spiritul Crăciunului cu ajutorul minunatelor tradiții prezente in acest material și însoțește-l pe Moș 
Crăciun în magica lui călătorie. 

” Magia Craciunului renaște în fiecare an. Craciun fericit, dragii mei! „ 
 

Marcă postală de Crăciun 
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MAGIA CRACIUNULUI 

 
 RAMONA MIHALACHE 

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV „CETATE” DEVA 
 
Într-o lume competitivă, în continuă schimbare și în care timpul pare ca se contractă din ce în ce mai 

mult, viața la oraș nu înseamnă doar mai mult confort și un nivel de trai mai ridicat decât cel din mediul 
rural, ci și aglomerație, stres, poluare. Prin urmare, nu e de mirare că simțim nevoia ca, uneori, să ne 
întoarcem la natură și la locuri în care să ne regăsim liniștea. 

Crăciunul este una dintre acele sărbători în care ne place să fim alături de familie, cu masa plină de 
bunătăți, și să revenim, dacă avem ocazia, la originile noastre. În sate, încă se mai păstrează tradiții ale căror 
povești se pierd, uneori, în negura timpului și care au un farmec aparte. În cele ce urmează, afli despre 
câteva dintre cele mai cunoscute obiceiuri specifice fiecărei zone din țară, pentru că, nu-i așa „magia 
Crăciunului” constă și în frumoasele noastre tradiții de Crăciun. 

Deoarece eu sunt din zona Transilvaniei am să vă povestesc despre câteva obiceiuri de Crăciun din 
această zonă. 

Transilvania este una dintre regiunile în care s-au păstrat foarte multe dintre obiceiurile străvechi. 
Gospodinele fac pregătirile încă din postul Crăciunului, iar bărbații se organizează astfel încât să termine 
toate lucrările agricole și să asigure familiei toate cele necesare pentru sărbătoare. La fel ca și în alte zone, 
în perioada sărbătorilor se organizează șezători, la care participă doar femeile și unde țes haine festive și 
alte obiecte decorative. 

Viflaimul este prezent și în Transilvania, numai că aici, tinerii merg la colindat cu o construcție din 
lemn, în formă de biserică, în interiorul căreia așază lumânări și figurine care reconstituie scena Nașterii 
Domnului.  

Cine ajunge de Crăciun în apropierea Clujului, mai exact în Mărișel, poate admira un obicei care este 
inclus în patrimoniul UNESCO. Este vorba despre „Junii Mărișelului”. După slujbă, 10 tineri din sat ies în 
fața bisericii ca să danseze și să colinde. În timpul dansului, flăcăii le invită pe fetele din sat care nu sunt 
măritate să joace împreună cu ei. 

Pentru romani, Craciunul este, alaturi de Paste, una dintre cele mai importante sarbatori. Interesant 
este ca, desi astazi marcheaza Nasterea Mantuitorului Iisus Hristos, originile Craciunului sunt, de fapt, 
pagane. Mai exact, la inceputuri, el reprezenta perioada critica de la sfarsitul anului, cand oamenii aveau 
nevoie de ritualuri de purificare pentru a putea incepe cu bine noul an. 

Odată cu apariția creștinismului, Crăciunul este simbolul Nașterii Domnului, dar multă vreme s-a 
păstrat ritualul celor 12 zile care însemnau împrospătarea timpului care se ridică din haos pentru a reda 
lumii ordinea. Astfel, se păstrează și astăzi semnificația că Iisus Hristos este cel care ne aduce Lumina și 
Cuvântul. De aceea, în unele zone din țară, este foarte important ca în noaptea de 24 spre 25 decembrie, să 
nu se stingă focul, adică lumina. 

Multă vreme, Nașterea Domnului era o sărbătoare comună cu Botezul Domnului, adică pe 6 ianuarie, 
însă în anul 354, Papa Liberiu a stabilit data oficială a Crăciunului pe 25 decembrie. 

De-a lungul timpului, Crăciunului i-au fost asociate o serie de obiceiuri care nu au legatură cu 
creștinismul. Printre acestea, se numără împodobirea bradului, care este o tradiție germană, de exemplu. La 
fel s-a întâmplat și cu Moș Crăciun, care se spune că, de fapt, a fost creat de un desenator american, Thomas 
Nast, undeva pe la 1863, avându-l ca inspirație pe imaginarul Moș Nicolae. Unele surse istorice spun că 
obiceiul împărțitului darurilor de către Moș Crăciun a pătruns pe teritoriul României în secolul al XIX-lea. 

Ne place să petrecem Crăciunul în familie și, dacă în unele sate din țară, încă se mai păstrează tradițiile 
și obiceiurile de odinioară, putem avea parte de experiențe unice. Fie că ne aduc aminte de copilărie, fie că 
le descoperim pentru prima dată, ele dau acestei sărbători un farmec aparte. 
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TRADIȚII DE SĂRBĂTORI ÎN PARTENERIAT CU PĂRINȚII 

 
PROF. MILICICI ANIȘOARA 

PROF. OARGĂ DANIELA 
GRĂDINIȚA P.P.NR.1 

SÂNNICOLAU MARE, TIMIȘ 
 
 
Unele din cele mai vii și mai plăcute amintiri pe care le avem sunt din perioada sărbătorilor de iarnă, 

cu miros de brad, mere coapte și scorțișoară și cu luminițele magice ale casei împodobite de sărbătoare. 
Suntem în pragul sărbătorilor de iarnă, o sărbătoare ce ne adună pe toți, de la mic la mare .  

Crăciunul este perioada în care începe să se audă forfote de bucurie, entuziasm, perioada în care 
lumea e cuprinsă de magia sărbătorilor de iarnă. Marea sărbătoare a Crăciunului marchează nașterea 
Mântuitorului nostru, Iisus Hristos.  

Este sărbătoarea în care tradițiile sunt respectate. Acum ,,se coc” cele mai frumoase sărbători 
(sărbătorile de iarnă), care ne învăluie cu magia aromelor, a culorilor şi a iubirii! Miracolul iubirii este 
omniprezent în această perioadă sfântă a anului. O lume de poveste! Aşa s-ar putea numi perioada aceasta, 
în care parfumul fursecurilor se împleteşte cu cel al brazilor şi al scorţişoarei sau cu cel al citricelor. Într-o 
atmosferă de bună dispoziţie, copiii îndrumaţi şi ajutaţi de părinţi au făcut fursecuri, steluţe şi un Moş 
Crăciun. Aceastea se pun lângă brad în noaptea sosirii Moșului...ca sa servească și el ceva bun. 

 Apoi, copiii şi părinţii au împodobit bradul, au cântat colinde, au dăruit şi primit din bucuria şi emoţia 
sărbătorii de Crăciun şi au servit dulciuri. Pe tot parcursul desfăşurării activităţii,copiii s-au simţit bine şi 
au colaborat împreună. 

Scopul întâlnirii a fost dezvoltarea relaţiei părinte-copil, școală-familie, în vederea eficientizării 

demersului educ aţional.    
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IMPORTANȚA ACTIVITAȚILOR EDUCATIVE 

 IN PARTENERIAT CU PARINȚII 
 

PROF. CONSILIER MILITARU IONELA-GEORGIANA 
 
Familia și școala reprezintă cele două elemente esențiale care influențează formarea și dezvoltarea 

personalității copilului. Prin urmare, colaborarea dintre acești doi piloni ai educației este absolut necesară 
pentru o creștere armonioasă a copilului. 

 O perioadă lungă de timp s-a speculat ideea că școlii îi revine sarcina instruirii în timp ce familia se 
ocupa doar de aspectul educării, separându-se astfel rolul celor doi agenți. Au existat așadar, trei etape ale 
evoluției raporturilor școală-familie: 

• Etapa școlii autosuficiente – școala era considerată o instituție închisă care nu influența mediul 
familial și nu se lăsa influențată de el. 

• Etapa de incertitudine profesională – profesorii încep să recunoască influența factorilor familiali 
asupra rezultatelor școlare, dar părinții continuă să creadă că școala este autosuficientă. 

• Etapa de dezvoltare a încrederii mutuale și a parteneriatului – părinții și profesorii descoperă 
împreună că o relație de colaborare ar fi mult mai eficientă, neîncrederea este înlocuită treptat cu încrederea 
unora față de alții. 

Studiile din ultimii ani au dovedit faptul că atunci când un copil observă că părinții lui sunt interesați 
de el și se implică în viața sa școlară, rezultatele lui sunt mai bune iar atitudinea față de școală este una 
pozitivă. Totodată ,elevii cu părinți implicați au mai multe șanse să dezvolte o imagine de sine pozitivă, să 
se adapteze mai repede la mediu școlar și să demonstreze un comportament disciplinat. 

Din perspectiva profesorilor, implicarea părinților reprezintă o satisfacție profesională, o motivație 
sporită pentru optimizarea procesului educativ. Din păcate, există și o serie de bariere în calea unui 
parteneriat școală- familie, cele mai întâlnite fiind:  

• Contextul vieții părinților ( nivelul socio-economic, resursele limitate de timp) 
• Bariere de ordin psihologic ( lipsa de încredere a părinților în propriile capacități, impactul unor 

experiențe anterioare) 
• Bariere legate de atitudinea profesorilor ( uneori profesorii nu apreciază implicarea familiei sau 

îi tratează pe părinții ca pe niște copii și nu ca pe parteneri educaționali) 
Din fericire, observăm că se pune tot mai mult accentul pe o relație de comunicare/colaborare între 

acești doi factori educaționali. Părinții și-au dat seama câ atâta vreme cât nu se stabilește o legătură strânsă 
cu școala, parcursul copilului nu va fi unul satisfăcător, iar la rândul lui, cadrul didactic a conștientizat că 
fără sprijinul părintelui, nu va realiza un proces instructiv-educativ eficient . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Webografie:  
• file:///C:/Users/Lau/Downloads/Musenco%20A_Overcoming%20Obstacles%20towards%20a%2

0School-Family%20Partnership.pdf.pdf 
• https://ro.scribd.com/doc/81282846/Parteneriatul-scoala-familie 
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 A SUCCESSFUL PARTNERSHIP- TEACHERS AND PARENTS TOGETHER 

FOR THE CHILDREN’S SAKE 
 

MILITARU NICOLETA MARILENA 
LICEUL DE ARTE “IONEL PERLEA”, SLOBOZIA, IALOMITA 

 
 I have been teaching English for 18 years now and I have been involved in a lot of extracurricular 

activities for more than 10 years. At first, I was not sure of their benefit and I was convinced that there were 
no real results. Then, I got the chance to organize different workshops in school and I saw the students’ 
enthusiasm and their eagerness to do something different. Also, their parents were the ones who sent 
messages or visited me in school in order to discuss about these activities. They told me how enthusiastic 
they were when they say that their children could fill their free time doing constructive things, that they 
were spending their time too much glued to the computer screens or surfing the internet with no real 
purpose. This kind of support was the one I needed in order to understand what impact extracurricular 
activities have on students and not only. And this is how our adventure started and how I managed to find 
my place in this area of activities. I started exploring topics and projects I knew would benefit both my 
evolution and my students’ needs on the short and long term. I was interested mainly in those activities 
which were focused on developing life skills and which also meant involvement from the parents’ side.  

 Every time I talk about my relationship with the parents of my students, I have only positive examples 
of adults who fully understood that our activities are successful when all participants are genuinely 
involved. Nobody needs students who have to hide from their families because they are not allowed to do 
anything else but study nor do we need parents’ reluctance when it comes to doing things in a different 
manner. So I believe it is up to us as teachers to open a dialogue with these adults and explain the benefits 
of their involvement. Some complain they do not have enough free time because of their busy schedules at 
work and other household responsibilities. Others are simply not interested in taking part in their children’s 
school lives. In my case, parents were the ones who asked things like: “When should we come?”, “What 
else do you need?”, “Can we help?”, “You are doing a lot, Miss. What can we do?” or “Can I bring other 
people with me, too?”.  

 They came to workshops on healthy living tips, they took part in parents’ meetings on bullying, 
internet safety and preparations for exams, they brought materials for different activities with recycled 
objects or healthy snacks, they made costumes and decorations for different occasions such as Christmas 
charity fair or our Easter charity actions. Now that we are online, their support is even greater as they keep 
in touch with us and make sure their children do what they need to do in these circumstances. Sometimes, 
it is frustrating as there are a lot of negative aspects of online school and it is more and more difficult to 
keep things going in a certain normal rhythm. But still, the open dialogue and the permanent collaboration 
between teachers and parents are those two most important aspects that determine the success of our 
educational scenarios. It is the partnership which should never disappear from the school environment and 
which should be more encouraged by the body of government and the management teams of the institutions.  

1031



 
IMPLICAREA PARINȚILOR IN ACTIVITAȚILE EXTRACURRICULARE 

 
PROF. INV. PRIMAR MOISESCU DANIELA CODRUTA  

SC. GIMN. NAUM RAMNICEANU CORBI 
 
 Relația buna între familie și școala este importanta pentru dezvoltarea globală și armonică a copiilor 

și, prin urmare, trebuie să fie o sarcină comună a celor doi factori educationali. Când vorbim despre 
participarea parintilor la școală nu se referim doar la ședințe, ci și la participarea la activitățile propuse, și 
să există o relație de încredere și ajutor între părinți și profesori. Această relație devine astăzi un pilon foarte 
puternic pentru dezvoltarea elevilor si s- a demonstrat că, în absența acestei cooperări, copilul va avea multe 
probleme în evoluția lui școlară și vor exista numeroase limitări.  

Școala și familia trebuie să împărtășească preocupările educationale, să facă schimb de informații și 
gânduri despre educație, școală. Familia trebuie să încerce a transfera cunoștințele școlare în viața de zi cu 
zi, iar școala trebuie să realizeze o interrelație și uniune între educația formală și cea non-formală. 

 Parteneriatul scolii cu familia trebuie să fie o formă de colaborare deschisă, în care fiecare poate 
contribui cu idei, poate sprijini progresul copilului şi poate experimenta situaţii noi de învăţare implicându-
se activ în educaţie. Activităţile cu părinţii le oferă acestora ocazia să experimenteze specificul învăţării la 
scoală, dar şi să descopere lucruri noi despre propriul copil şi despre sine. De asemenea, cadrele didactice 
au ocazia să îi cunoască mai bine pe părinţi şi pe copii şi să consolideze relaţia de încredere şi sprijin 
reciproc.  

Activităţile cu părinţii pot lua diverse forme: 
• ateliere de lucru cu părinţii în care aceştia să lucreze în echipă cu copiii precum: “Seara de poveste 

în familie” în care familiile sunt invitate să participe la ateliere educative şi distractive care au ca scop 
educarea interesului pentru lectură; “Atelierul de Crăciun” în care se pot confecţiona măşti populare din 
materiale aduse de acasă precum nasturi, lână, aţă, grăunţe etc. pe care ulterior copiii le pot folosi la serbarea 
de Crăciun, păpuşi pe linguri de lemn care ulterior pot să intre în dotarea grupei şi să fie folosite la jocurile 
de rol, teatru de masă, decoraţiuni de Crăciun cu care se poate împodobi sala de grupă sau bradul de Crăciun 
din clasă; “Festivalul fructelor şi legumelor” în care se pot face jucării, machete din fructe şi legume sau 
seminţele acestora, felinare sau pictură pe dovleac, plăcinte, murături etc.; 

• proiecte în care părinţii să fie “invitaţi speciali” la scoală precum:“O zi scoală cu 
mama/tata/bunicul/bunica” etc. în care câte un membru al familiei unui copil să participe, pe rând, la o 
zi/activitate din scoală, să îi înveţe pe copii un joc pe care şi-l aminteşte din copilărie, să se joace sau să 
lucreze alături de copii, să le citească o carte, să le povestească ce face la serviciu sau să îi înveţe ceva legat 
de meseria sau de pasiunile lui etc.; 

• proiecte în care copiii să continue acasă, împreună cu familia, o temă pe care au început-o la scoală 
precum: “Sunt de ajutor acasa”, în care copiii să-şi ajute familia la treburi gospodăreşti precum spălatul 
vaselor, ştersul prafului, îngrijirea unei plante sau a unui animal, gătit etc. şi apoi să completeze un calendar 
al acestor activităţi timp de o săptămână, cu ajutorul fotografiilor sau desenelor acestor activităţi; “Vacanţa 
de Crăciun/Paşte” în care copiii completează acasă împreună cu părinţii un album cu fotografii sau desene 
ale activităţilor cele mai frumoase şi importante pe care le-au făcut în timpul vacanţelor; părinţii pot face şi 
mici note cu explicaţii pe marginea fotografiilor/desenelor; “Ziua Pământului/ Apei /Pădurii etc.” în care 
copiii pot face împreuna cu familia diverse activităţi precum jucării din materiale refolosibile, plantare, 
eccologizare de spaţii verzi etc.; 

• excursii, plimbări sau vizite în aer liber, la muzee, biblioteci, teatre, obiective turistice etc.; 
• activităţi de voluntariat al părinţilor la grădiniţă în diverse situaţii în care familiile pot ajuta copiii 

şi personalul grădiniţei. 
Aceste tipuri de activităţi au avantaje pentru toţi cei implicaţi: copii, părinţi, cadre didactice, scoală. 

Aceste activităţi extraşcolare au avut o importanță neaşteptat de mare în rândul părinţilor care au încercat 
relaţii noi cu copiii lor, fapt ce i-a determinat să-şi schimbe radical, în mod pozitiv, atitudinea faţă de şcoală. 

Activităţile derulate, a îmbunătăţit considerabil legătura dintre şcoală cu familia, părinţii simţindu-se 
utili, prezentând în acest fel un interes mai mare pentru şcoală. Activităţile extraşcolare, sunt atractive la 

1032



orice vârstă. Ele produc bucurie, stârnesc interes,facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită 
un efort suplimentar. 

Elevilor li se dezvoltă spiritul operational, practic, manualitatea, dând oportunitatea fiecăruia să se 
afirme conform naturii sale. Elevii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun de 
bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi.  

Profesorul are posibilitatea, prin acest tip de activitate, să-şi cunoască elevii, să le influenţeze 
dezvoltarea, să-i dirijeze să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal – pregătirea copilului 
pentru viaţă. Realizarea acestor obiective depinde în primul rând de profesor, de talentul său, de dragostea 
sa pentru elevi, de abordare a temelor, de modul creator, prin punerea în valoare a posibilităţilor şi resurselor 
de care dispune clasa de elevi . 

Trebuie să promovăm o cultură participativă și părinții să colaboreze pentru a favoriza elevulul, 
principalul protagonist al procesului educațional. 

 
 
Bibliografie: 
* Cernea Maria, Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea procesului de învăţământ, în 

“ Învăţământul primar“ nr. 1, Ed. Discipol, Bucureşti, 2000  
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 IMPORTANȚA ACTIVITAȚILOR EDUCATIVE 

 IN PARTENERIAT CU PARINȚII  
  

 PROF. ÎNV. PRESCOLAR MITREA MARICELA 
 GRADINIȚA PN PITICOT GAESTI, DB  

  
 Una dintre cele mai importante condiţii ale creşterii eficienţei activităţii instructiv educative 

desfăşurate cu elevii/preșcolrii o constituie asigurarea unei depline unităţi de acţiune a tuturor factorilor 
educativi: şcoală, familie, comunitate. Dacă este adevărat că şcoala/grădinița este factorul de care depinde 
în mod covârşitor devenirea personalităţii umane, tot atât de adevărat este că educaţia coerentă nu poate 
face abstracţie de rosturile familiei în această comuniune. Şcoala şi familia sunt două instituţii care au 
nevoie una de alta.  

 Şcoala şi familia trebuie să găsească făgaşul colaborării autentice bazată pe încredere şi respect 
reciproc, pe iubirea faţă de copil, să facă loc unei relaţii deschise, permeabile, favorizante schimbului şi 
comunicării de idei.Părinţilor le revine rolul esenţial în creşterea copiilor, asigurându-le acestora nu 
numai existenţa materială, cât şi un climat familial, afectiv şi moral. Sunt situaţii în care familia consideră 
că este suficient să se ocupe doar de satisfacerea nevoilor primare (hrană, îmbrăcăminte, locuinţă, 
cheltuieli zilnice etc.), ignorând importanţa unei comunicări afective, nestimulând dezvoltarea 
sentimentului de apartenenţă. 

 Acasă trebuie să creeze un mediu de încredere, echilibrat, în care copilul să se manifeste neîngrădit 
iar în relaţia cu şcoala pot colabora cu alţi membrii ai comunităţii şcolare pentru a crea un climat care 
sprijină învăţarea, atât în şcoală cât şi în afara ei. 

 Este necesar ca părinţii să îşi schimbe optica pe care o au asupra întâlnirilor din mediul şcolar, 
aceastea putând deveni un sprijin real în îmbunătăţirea relaţiei dintre părinte şi copil, părinte şi cadru 
didactic. Cercetările arată că „în programele în care părinţii sunt implicaţi elevii au performanţe mai mari 
la şcoală decât aceleaşi programe, dar în care părinţii nu sunt implicaţi” (Henderson şi Nancy, 1995). 
Gradul de implicare al părinţilor în viaţa şcolară a copiilor lor influenţează şi rezultatele acestora, în sens 
pozitiv: cu cât părinţii colaborează mai bine cu şcoala, cu atât rezultatele copiilor sunt mai bune. Educaţia 
nu este un proces de care este responsabilă în mod exclusiv şcoala, dar nici părinţii; este un proces al cărui 
succes depinde de colaborarea dintre cele două părţi implicate.  

 Colaborarea dintre şcoală şi familie presupune nu numai o informare reciprocă cu privire la tot 
ceea ce ţine de orientarea copilului ci şi pregătirea părinţilor pentru toate problemele ce le comportă 
această acţiune. În ceea ce priveşte relaţia şcoala-familie se impun deschideri oferite părinţilor privind 
aspectele şcolare, psihopedagogice, pe lângă aspectele medicale, juridice etc. O bună colaborare între 
familie și scoală se poare realiza prin parteneriate. Motivul principal pentru crearea unor astfel de 
parteneriate este dorinţa de a ajuta elevii să aibă succes la şcoală și, mai târziu, în viață. Atunci când 
părinţii, elevii și ceilalţi membri ai comunității se consideră unii pe alţii parteneri în educaţie, se creează 
în jurul elevilor o comunitate de suport care începe să funcţioneze. Parteneriatele trebuie văzute ca o 
componentă esenţială în organizarea școlii şi a clasei de elevi. Ele nu mai sunt de mult considerate doar o 
simplă activitate cu caracter opţional sau o problemă de natura relaţiilor publice. 

 Parteneriatele dintre școli, grădinițe, familii și comunitate pot ajuta profesorii în munca lor; 
perfecţiona abilităţile şcolare ale elevilor/preșcolarilor; îmbunătăţi programele de studiu și climatul 
şcolar; îmbunătăţi abilităţile educaţionale ale părinţilor; dezvoltă abilităţile de lideri ale părinţilor; 
conecta familiile cu membrii şcolii și ai comunităţii; stimula serviciul comunității în folosul şcolilor; oferi 
servicii şi suport familiilor şi crea un mediu mai sigur în şcoli.  

 Colaborările cu autorităţile, instituţiile, organizaţiile locale de orice tip ţin de cele mai multe ori de 
manifestarea atribuţiilor legale ale acestora, de rolurile tradiţionale percepute de către cei din comunitate. 
Manifestarea parteneriatului este dependentă de resursele umane implicate, de voinţa şi disponibilitatea 
acestora de a se implica, de a găsi resurse care să răspundă nevoilor comunităţii. 
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 Motivaţiile care stau la baza iniţierii parteneriatului sunt: rezolvarea unor probleme instituţionale, 
administrative; rezolvarea unor probleme specifice beneficiarilor (elevi, părinţi, cadre didactice), 
promovarea rolului educaţional al şcolii, satisfacţia celor implicaţi, „binele comun” etc. 

 Parteneriatul şcoală – comunitate locală se desfăşoară mai ales pe acele componente care vizează 
copiii: educaţie, sănătate, siguranţă, instruire, petrecere a timpului liber, administrarea spaţiului şcolar 
etc. 

 Însă, parteneriatul şcoală-familie este cel mai important deoarece părinţii sunt primii educatori ( 
familia fiind prima şcoală a copiilor) şi parteneri ai şcolii. Aceasta înseamnă că rolul părinţilor este acela 
de a împărţi acest rol cu învăţătoru/educatorul, iar mai târziu cu profesorii, apare nevoia de colaborare 
cu şcoala, chiar de implicare activă în cadrul ei.Atunci când cele două medii educaţionale ( şcoala şi 
familia) se completează şi se susţin, ele pot asigura într-o mare măsură o bună integrare a copilului în 
activitatea şcolară, dar şi în viaţa socială.  

În concluzie, pentru a putea asigura educarea copiilor în cele mai bune condiţii şi, implicit, succesul 
în viaţă, e nevoie ca toţi factorii implicaţi în procesul educaţional să formeze o echipă în care fiecare ştie 
ce are de făcut şi îi acordă partenerului respectul şi încrederea cuvenită. 
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IMPLICAREA PARINȚILOR IN ACTIVITAȚILE EDUCATIVE 

 
PROF. INV. PREȘCOLAR MITROI FLORENTINA-NICOLETA 

ȘCOALA GIMNAZIALA „DIMITRIE GRECESCU” / G.P.P. NR. 2 
 
Implicarea părinţilor în educaţia copilului, la şcoală şi acasă, este considerată a fi unul dintre cei mai 

importanţi factori legaţi de succesul şcolar si a vieţii copilului în general. 
Conform cercetărilor, copiii unor părinţi implicaţi au performanţe şcolare mai bune si acced la nivele 

mai înalte de educaţie. 
” Meseria de părinte”, nu poate fi lăsată doar pe seama instinctului, a intuiţiei şi a afecţiunii, ci necesită 

implicare în viaţa şi educaţia copilului, cunoştinţe despre particularităţile de dezvoltare ale fiecarei vârste, 
tehnici parentale eficiente în atingerea scopurilor educative şi nu în ultimul rând preocupare faţă de rolul 
de părinte şi faţa de întreaga experienţă şcolară a copilului.Părinţii trebuie să profite de numeroasele 
oportunităţi pe care le au pentru a deveni parte din viaţa şcolii şi pentru a extinde sensul de comunitate în 
familiile lor. 

Implicarea educaţională a familiei este definită ,,ca un set de activităţi pe care părinţii le îndeplinesc 
cu scopul de a susţine, direct sau indirect, procesul de instruire al copiilor” (E. Bonchiş). Participarea 
părinţilor, implicarea lor în procesul educaţional, prezenţa lor efectivă în cadrul activităţilor desfăşurate la 
grupă, toate acestea presupun o comunicarea eficientă între cadrul didactic şi părinte. Educatoarea poate 
implica părinţii în luarea deciziilor prin diverse modalităţi formale, mai ales a părinţilor ce fac parte din 
Consiliul de administraţie al grădiniţei. De exemplu atunci când avem o activitate deschisă, părinţii care 
fac parte din comitetul grădiniţei asigură materialele şi tot ce avem nevoie pentru o lecţie reuşită. Dar nu 
doar părinţii care fac parte din comitet se implică în acte de binefacere, ci şi ceilalţi părinţi. Aşa cum fiecare 
copil contează pentru noi, educatoarele, aşa contează şi micul efort depus de părinte, ajutorul pe care acesta 
ne oferă contează mai mult decât orice.  

Însă, cele mai eficiente modalităţi de implicare a părinţilor în activitatea grădiniţei sunt cele 
informale, deoarece îi determină să se simtă valorizaţi şi utili, parte activă şi importantă a vieţii instituţiei. 
Acestea presupun o comunicare mai familiară şi permit în mare parte împărtăşirea ideilor, luarea deciziilor 
într-o atmosferă mai relaxantă, mai caldă, mai plăcută. Modalitatea prin care educatoarea informează 
părintele despre noutăţile apărute la nivel de grădiniţă se referă în mod concret la implicarea părinţilor în 
cadrul parteneriatului educaţional. Educatoarea îşi planifică activităţile pe care le desfăşoară în cadrul 
parteneriatului educaţional în funcţie de anumite criterii: timp, spaţiu, resurse umane-materiale, posibilităţi. 
În cadrul parteneriatului educaţional grădiniţă-familie părinţii pot lua parte la activităţi de genul: - activităţi 
culturale: teatru, circ, spectacole de dans, vizită la bibliotecă, plimbări în natură, concursuri de întrecere, 
excursii, drumeţii, jocuri distractive; - expoziţii cu lucrări ale copiilor: pictură pe sticlă, lucrări relizate prin 
tehnica mototolirii hârtiei, modelare plastelină;-serbări de Moş Crăciun, 8 Martie, sfârşit de an şcolar, zile 
de naştere sau onomastice, activităţi susţinute de Moş Nicolae, Mărţişor, Ziua mamei, Mihai Eminescu, 
Ziua copilului ,concursuri pe echipe: mamă-copil, concursuri în afara grădiniţei: recitare de poezii, lucrări 
artistico.plastice; excursii organizate de educatoare la care participă copiii, părinţi, alţi reprezentanţi ai 
instituţiei, concursuri sportive, întreceri; discuţii libere despre hrană sănătoasă, vizite la medic, fotografii 
realizate în urma tuturor activităţilor pe care le-am desfăşurat împreună cu părinţii în cadrul parteneriatului 
educaţional.  

Toate activităţile desfăşurate în cadrul parteneriatului educaţional grădiniţă-familie sunt deosebit de 
importante în educarea şi dezvoltarea preşcolarilor. Implicarea părinţilor în parteneriatul educaţional este 
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benefică atât pentru copil cât şi pentru părinte. Este benefică pentru copil deoarece acesta îşi dezvoltă 
anumite abilităţi, priceperi, deprinderi fiind susţinut în totalitate de părinte, pe de altă parte este benefică 
pentru părinte deoarece prin antrenarea lor aceştia se simt puşi în valoare, talentele şi cunoştinţele lor fiind 
fructificate, iar munca educatorului/educatoarei este diminuată. Părintele îşi poate urmări copilul în variate 
situaţii de interacţiune zilnică, dar mai ales au posibilitatea să cunoască mai bine dificultăţile de integrare a 
acestuia în colectivul grupei sau în programul grădiniţei. 

 
 
BIBLIOGRAFIE: 
*Agabrian, M (2005), Şcoală - familie - comunitate. Editura Institutul European, Bucureşti 
*Bonchiş, Elena (2011), Familia şi rolul ei în educarea copilului, Editura Polirom, Iaşi 
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE REALIZATE ÎN 

PARTENERIAT CU FAMILIA 

 

PROF. INV. PRESC. MLADINOVICI IONELA CRISTIANA 

ŞCOALA GIMNAZIALA ILOVAT, JUD. MEHEDINTI 
 

Parteneriatul reprezintă procesul de colaborare dintre două sau mai multe părţi, care acţionează 

împreună pentru realizarea unor interese sau scopuri comune. 

Conceptul de parteneriat educaţional constituie o relaţie de cooperare, colaborare, o comunicare 

eficientă, acceptarea diferenţelor şi interacţiuni îndreptate în scopul optimizării rezultatului educaţiei.  

Una dintre cele mai importante forme de parteneriat educaţional este cel dintre grădiniţă/şcoală şi 

familie. Acest parteneriat are o însemnătate atât de mare, deoarece familia joacă un rol foarte important în 

vieţile fiecăruia dintre noi. Părinţii sunt primii educatori ai copilului, deoarece cu ei interacţionează în mod 

constant încă din prima zi a vieţii, familia este modelul pe care copilul îl imită, iar părinţii influenţează 

formarea personalităţii copilului. 

Indiferent de statutul economic, etnic sau cultural al familiei, implicarea părinţilor în educaţia copiilor 

conduce la îmbunătăţirea performanţelor şcolare şi a prezenţei la cursuri, precum şi la reducerea ratei 

abandonului şcolar şi a delicvenţei. Părinţii şi familia au un impact puternic asupra educaţiei tinerilor. Copiii 

ai căror părinţi le ascultă problemele, îi sprijină în efectuarea temelor, se implică, transformând experienţele 

de zi cu zi ale copilului în oportunităţi de învăţare, sau îi îndrumă cu ajutorul materialelor şi instrucţiunilor 

oferite de dascăli, obţin rezultate şcolare impresionante. 

Implicarea părinţilor în educaţia copiilor lor şi asistarea acestora în îndeplinirea sarcinilor şcolare 

contribuie la diminuarea efectelor sărăciei şi absenţei educaţiei formale. Existenţa unui mediu familial 

suportiv, cu aşteptări înalte în ceea ce priveşte succesul şcolar al copilului, se corelează sistematic cu 

performanţe ridicate la învăţătură. 

Cele mai eficiente şi mai la îndemână modalităţi de concretizare a colaborării cu familia s-au dovedit 

a fi următoarele: şedinţele cu părinţii; consultaţiile individuale; lectoratele pe teme propuse de cadrele 

didactice sau sugerate de părinţi, cu scopul unei mai bune informări asupra problemelor ce vizează evoluţia 

cognitivă şi emoţională a copiilor; sărbătorirea zilelor de naştere ale copiilor (sunt un bun prilej de exersare 

a unor deprinderi de comportare civilizată, dar şi de a genera puternice trăiri emoţionale legate de prezenţa 

invitaţilor sărbătoritului la manifestările specifice evenimentului); vizite, plimbări, excursii, drumeţii; 

serbările dedicate unor evenimente cu semnificaţie afectivă (pentru copii reprezintă o modalitate eficientă 
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prin intermediul căreia părinţii pot să împărtăşească cu copiii lor emoţiile unei manifestări cu puternică 

încărcătură afectivă). 

Serbările şcolare reprezintă evenimente de o importanţă deosebită în activitatea elevilor şi în viaţa 

familiilor acestora-atât din punct de vedere afectiv, cât şi cognitiv, dând ocazia elevilor de a prezenta, într-

o manieră personală şi originală, tot ce au învăţat pe parcursul unui semestru sau an şcolar. Acest tip de 

activităţi extracurriculare au reprezentat întotdeauna un prilej de manifestare inedită al talentului nativ al 

copilului. Este o ocazie în care copilul îşi poate pune în valoare inteligenţa dominantă descoperită şi 

valorificată de cadrul didactic. De multe ori familia este surprinsă de potenţialul propriului copil. 

Cântecul, dansul, recitarea de poezii sau interpretarea unor piese de teatru reprezintă câteva dintre 

formele de manifestare prin care copilul îşi satisface nevoia de afirmare de joc, căpătând încredere în 

propriul potenţial artistic şi cognitiv. De aceea, o sărbătoare şcolară reprezintă un mijloc eficient de educare, 

de influenţare formativă a copiilor, de sudare a colectivului, de asigurare a unor contexte educaţionale în 

care relaţionările se produc în condiţii inedite, de încurajare a talentului, de dezvoltare a aptitudinilor şi de 

stimulare a copiilor timizi sau mai puţin talentaţi. 
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IMPORTANȚA ACTIVITAȚILOR EDUCATIVE  

IN PARTENERIAT CU PARINȚII 
 

 EDUC: MOALE-COZA DIANA MIRELA,  
G.P.P „MARIN PREDA” PITESTI 

 
 După cum bine se ştie, familia reprezintă factorul primordial în educarea unui copil şi educaţia începe 

în familie, de aceea legătura dintre gărdiniţă şi mediul familial va trebui să se întrepătrundă. Educaţia în 
familie are ca scop formarea unui om cu o dezvoltare multilateral şi armonioasă. Părinţii sunt datori să 
crească copilul, să se îngrijească de sănătatea, educaţia, învăţătură şi pregătirea profesională a acestuia. 
Această funcţie are ca finalitate integrarea eficientă a individului în societate, acest lucru realizându-se prin 
formare dupa un anumit ideal de personalitate. Educația este un proces împărțit între părinți și profesori, al 
cărui obiectiv este formarea integrală a copiilor. Pentru a duce la bun sfârșit o educație integrală este necesar 
să existe canale de comunicație și acțiuni ale familiei cu școala, doar așa se produce dezvoltarea intelectuală, 
emoționalăși socială a copiilor, în cele mai bune condiții.Colaborarea familiei cu școala/grădinița dezvoltă 
copiilor impresia că, deși se află în două spații diferite, ele sunt complementare. Participarea activă a 
părinților în viața școlară a copiilor se materializează printr-o mai bună autostimă a copiilor, un randament 
școlar mai bun, relații și atitudini pozitive ale părinților despre școală. Beneficiar în parteneriatul grădiniţă-
familie este copilul care treptat prin modul de comportare va scoate în evidentă rezultatele acestui 
parteneriat şi îşi va descoperi părinţii ca parte importantă a educaţiei sale. Familia educă prioritar copilul, 
grădiniţa continuă pe coordinate noi tot ce s-a făcut şi s-a realizat în familie. Lor li se adaugă natura, 
societatea, viaţa sub toate aspectele, considerate pe buna dreptate, cel mai mare dascăl!  

Dacă un profesor vrea să educe, trebuie să colaboreze cu părinții, pentru ca efortul pe care îl realizează 
la clasă să aibă continuitate și în restul zilei. Atât școala cât și familia sunt responsabile de:  

*Transmiterea de norme, valori și obiceiuri;  
*Dezvoltarea autonomiei copilului;  
*Transmiterea de cunoștințe (deși acest proces are loc în școală, familia transmite copilului modalități 

de învățare, completează cunoștințele și dezvoltă dragostea pentru lectură);  
*Învățarea responsabilităților (implică acceptarea normelor de comportament, de ordine, curățenie, 

mici responsabilități familiare și școlare).  
În societatea noastră, educația familiară și școlară joacă un rol foarte important în achiziția de 

cunoștințe și comportamente ale copilului, de aceea ambii trebuie să aibă responsabilități și roluri 
complementare. O bună interacțiune între școalăși familie, oferă copilului o imagine de apropiere între 
persoanele care se ocupă de el, astfel, acesta se simte familiar și în siguranță în cadrul școlii. Fiecare relație 
familie-profesor este unicăși originală, de aceea trebuie să fie individualizatăși bazată pe încredere și 
cunoaștere reciprocă. 

Există mai multe forme concrete de colaborare dintre grădiniță și familie, ele se deosebesc în funcție 
de scopul urmărit și de modul de realizare: *Referatele prezentate în fața părinților cu anumite prilejuri, cu 
teme pe bază de fapte și date concrete (ex.”Influența familiei asupra personalității copilului); *Organizarea 
unor expoziții cu lucrări executate de copii; 

 *Participarea părinților la activități demonstrative;  
*Convorbirile cu familia (pot avea loc spontan sau organizat, din inițiativa educatoarei/profesorului 

sau a părinților);  
*Consultări individuale; 
 *Vizitele-constituie o altă formă de colaborare. Includem aici ambele variante, vizitarea familiei de 

către cadrul didactic și vizitarea unității de învățământ de către părinți;  
*Organizarea de activități extracurriculare, organizate și desfășurate împreună cu părinții (vizite la 

muzee, patiserii, fabrici, etc);  
*Participarea părinților alături de copii la diverse ateliere de lucru, organizate de cadrul didactic; 

*Serbările copiilor cu diferite ocazii (Crăciun, 8 Martie, Sfârșit de an școlar, etc). 
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Funcţia principal a familiei - educarea copiilor este deformată cu largi şi dramatice consecinţe, astăzi, 
motivele fiind dintre cele mai diferite: lipsa timpului, situaţia financiară grea, violenţa, lipsa de comunicare. 
Colacul de salvare este dragostea, care aduce cu sine comportare adecvata şi respect. Familia este unicul 
loc unde omul se simte dorit, asteptat, iubit, drag şi scump pentru fiecare membru al ei, unde persoana ar 
putea să se pronunţe sincer asupra tuturor problemelor, ar putea fi înţeleasă, susţinută, încurajată, unde s-ar 
putea relaxa nu numai fizic ci şi spiritual. 

În concluzie, familia și școala sunt cele care influențează dezvoltarea individului și procesul educativ, 
de aceea este foarte importantă colaborarea tuturor celor care intervin în procesul de dezvoltare și formare 
al copilului. 

 
 
BIBLIOGRAFIE: 
• Ecaterina Adina Vrăşmaş, Consilierea şi educaţia părinţilor, Bucureşti, Editura „Aramis”,2002;  
• Ecaterina Adina Vrăşmaş, Educaţia copilului preşcolar,Bucureşti, Editura Pro Humanitate, 1999; 
•  Gheorghe Bunescu,Democratizarea educaţiei şi educaţia părinţilor, www.1educat.ro;  
• Stern,H.H., Educaţia părinţilor în lume, Bucureşti, Editura Didactica şi Pedagogica, 1972 
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IMPORTANȚA ACTIVITAȚILOR EDUCATIVE  

IN PARTENERIAT CU PARINȚII 
 

PROF. PT. INV.PRESCOLAR MOLDOVAN SANDA RAMONA 
GRADINITA CU P.P. DUMBRAVA MINUNATA, ZALAU, JUD. SALAJ 

 
 
 Parteneriatul cu părinții reprezinta o importanță deosebită în realizarea dezideratelor educaționale. 

Acest parteneriat îmbracă forme diverse, începând de la ședințele cu părinții, comitetul de părinți, cursuri 
realizate cu parintii sau implicarea acestora în susținerea unor serbări reușite. 

Părinții care se implică în activitatea școlară sau extrașcolară a instituției de învățământ unde sunt 
încadrați copiii acestora, joacă un rol deosebit în derularea unor activități complexe, oferind un model 
generațiilor următoare. 

Deși sfera parteneriatului gradinita-părinți îmbracă o gamă largă de activități, ne vom opri în rândurile 
ce urmează la a surprinde un aspect practic, și anume implicarea părinților în derularea serbării de Crăciun. 
Sărbătorile de iarnă sunt într-adevăr spectaculoase,mult asteptate de copii,implicandu-se in realizarea 
serbarii,participand cu mult drag si nu in ultimul rand asteptarea lui Mos Craciun sa fie present la serbare. 
Serbările organizate în gradinita sunt realizate artistic,fiecare copil fiind un artist desavarsit.  

Familia și gradinita trebuie să împartă responsabilitățile în educarea si implementarea valorilor 
morale a copiilor. Ambele au un rol fundamental în dezvoltarea integrală a copilului. Colaborarea familiei 
cu grădinița are o importanță majoră, cu efecte pozitive asupra copiilor, părinților, cadrelor didactice si a 
societatii(comunitatii).  

Preşcolarul ar trebui să aibă toate condiţiile unui cadru optim în care să se dezvolte şi această 
răspundere revine în mare măsură familiei care poate îndeplini această sarcină doar printr-o colaborare si 
implicare eficientă cu grădiniţa. Familia oferă copilului un mediu afectiv, social şi cultural. Mediul familial, 
sub aspect afectiv, este o şcoală a sentimentelor deoarece copilul trăieşte în familia sa o gamă variată de 
relaţii interindividuale, copiindu-le prin joc în propria conduită. Familia contribuie în mare măsură la 
definirea personalităţii şi conturarea individualităţii fiecărui copil. Grădiniţa este prima unitate de 
învăţământ cu care copilul dar şi familia intră în contact,ea poate oferi părinţilor o imagine obiectivă a 
copilului, poate sprijini şi orienta familia în educarea copiilor. Educatoarele trebuie să lucreze cu familiile 
în scopul organizării activităţilor zilnice, asigurării educaţiei,desfasurarea unor cursuri pentru parinti,unde 
sunt ajutati sa resolve o anumita situatie pentru care ei nu sunt pregatiti si rezolvarea acesteia. În acelaşi 
timp, educatoarea nu trebuie să uite că familiile învaţă împreună cu copiii,copilul este un membru nou şi 
unic al familiei care trebuie să înveţe să-l cunoască cu tot ce ţine de personalitate, temperament, 
comportament şi stilul său. 

Educatoarele trebuie să asigure părinţilor numeroase ocazii de a se implica în programul grădiniţei,in 
activitatile copilului, comunicând în fiecare zi, povestindu-le despre cum şi-a petrecut copilul lor timpul, 
ce activităţi de învăţare a desfăşurat,unde intampina greutati, ce progres sau regres a realizat copilul sau 
anunţându-i ce activităţi, cursuri sau întâlniri au planificat. Ele trebuie să ajungă să cunoască bine familiile 
şi copiii de aceea vor folosi toate ocaziile pentru a comunica cu părinţii şi a schimba informaţii. Unele 
familii vor dori să se implice mai mult, altele mai puţin si altele deloc. Frecvenţa şi conţinutul discuţiilor 
cu părinţii vor depinde şi de dorinţa acestora de a comunica sau de nevoile şi preferinţele lor. Există 
numeroase căi de implicare a familiilor în programul de educaţie al copiilor. Unele familii pot veni la 
întâlniri, altele pot trimite materiale confecţionate acasă, altele ar putea participa la activităţile din 
grădiniţă,altele pot participa la excursiile realizate iar altele să facă parte din comitetul de părinţi. În cadrul 
întâlnirilor individuale periodice educatoarea va analiza evoluţia dezvoltării copilului, va identifica care 
sunt domeniile de dezvoltare care necesită o diversificare a activităţilor, care sunt activităţile care sunt 
realizate cu uşurinţă acasă, modul în care copilul participa si reacţionează la diverse activităţi propuse. 
Părintele se simte implicat în viaţa copilului său şi vede continuitatea relaţiei dintre „acasă” şi „la grădiniţă”. 
În acest fel, începe să îşi verbalizeze temerile sau să se simtă valorizat în rolul său, se poate centra pe 
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observaţiile asupra copilului său. Educatoarea poate evalua dacă abilităţile parentale au nevoie de suport şi 
îi poate oferi diverse materiale si cursuri pentru a-şi îmbogăţi cunoştinţele şi dezvolta capacităţile parentale. 
De aceea aceste întâlniri au un profund caracter de confidenţialitate. 

Oricărei persoane îi place să fie apreciată, recunoscută şi să sărbătorească succesele. Reuşitele 
copiilor trebuie sărbătorite de aceea cu diferite ocazii educatoarele organizează cursuri,intalniri,serbări care 
costituie un prilej de cunoaştere reciprocă şi de satisfacţie reciprocă pentru realizările copiilor. Părinţii se 
pot implica în pregatirea materialeleo,desfăşurarea repetiţiilor, în confecţionarea costumelor sau a 
decorului, în organizarea unor mini petreceri pentru copii la sfârşitul acestor cursuri, serbări etc. Meseria 
de părinte se învaţă în timp şi cu sprijinul educatoarei în perioada preşcolarităţii, iar de buna colaborare a 
familiei cu grădiniţa depinde dezvoltarea armonioasă şi unitară a fiecarui copil. 

 
 
 
Bibliografie: 
*Dumitrana, Magdalena, 2000 „Copilul, familia şi grădiniţa”, Editura Compania, Bucureşti  
*Popescu, Eugenia (coord.), 1995 „Pedagogie preşcolară. Didactica” E.D.P., Bucureşti 
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MAGIE ȘI COLABORARE 

 
PROFESOR PENTRU INVAȚAMANTUL PRIMAR IOLANDA MOLNAR 

COLEGIUL NAȚIONAL „EMIL RACOVIȚĂ”, 
 CLUJ-NAPOCA, CLUJ 

 
 De cele mai multe ori în preajma sărbătorilor de iarnă ne făceam unele planuri: cum să ne finalizăm 

mai bine cerințele profesionale pentru a ne putea petrece optim concediul bine meritat, ce să facem pe plan 
personal pentru a ne bucura alături de cei dragi de momente unice, cum să ne decorăm casa pentru a 
sărbători într-o atmosferă deosebită magia sărbătorilor de iarnă. Momentul cumpărării cadourilor pentru 
membrii familiei sau pentru prieteni era mereu o „cursă contra cronometru” și de cele mai multe ori nu 
foarte plăcută (din cauza crizei de timp). Cu toate acestea, bucuria cu care erau primite aceste cadouri 
ajungea să ne ofere satisfacții nebănuite.  

 Anul acesta este totul puțin mai diferit. Avem parte de unele restricții, oamenii s-au distanțat, 
întâlnirile cu prietenii sau chiar cu membrii familiei nu mai pot avea loc din cauza pandemiei. Ne simțim 
nesiguri și destabilizați de toată această situație care pare să nu se mai finalizeze. Și totuși, observăm cum 
omenirea trece printr-o schimbare. Pentru unii este benefică, pentru alții dimpotrivă, devine o povară tot 
mai greu de dus. Ne gândim adesea că depinde de fiecare dintre noi ca totul să revină la normal, dar nu 
avem certitudinea că știm ce înseamnă normalul. Ne prindem de orice fărâmă de speranță că ne vom 
recăpăta echilibrul și că nu ne vom mai simți atât de limitați în desfășurarea acțiunilor noastre. Ne gândim 
că vom reveni la vechile obiceiuri, dar oare nu putem să învățăm să ne adaptăm și să menținem echilibrul 
chiar și în aceste condiții? 

 Este foarte posibil ca răspunsul la această întrebare să fie în fiecare dintre noi. Exemplul cel mai clar 
vine și de data aceasta de la cei despre care credeam că se vor adapta cel mai greu. Este vorba despre copiii 
noștri care ne-au dat o nouă lecție de viață. Mă exprim aici în calitate de cadru didactic și vorbesc despre 
minunații mei elevi din clasa a II-a B de la Colegiul Național „Emil Racoviță” din Cluj-Napoca, care au 
demonstrat încă odată ce mare capacitate de adaptare pot avea și ce rezultate extraordinare pot obține prin 
efort, perseverență, conștiinciozitate și voință. 

 A fost nevoie doar de un imbold care a venit la momentul potrivit. Acum o lună de zile le spuneam 
elevilor după perioada de reacomodare cu școala online că le apreciez eforturile depuse, având evident în 
spate sprijinul enorm al familiilor lor. Atunci mă gândeam deja că sunt un cadru didactic norocos, care are 
parte de niște elevi cu multe calități, cu abilități și capacități care pot fi exploatate la cel mai înalt nivel. De 
asemenea, mereu am luat în considerare și am apreciat modul autentic în care funcționează parteneriatul 
școală-familie, aceasta fiind cheia succesului. 

 Acestea fiind gândite, am încercat să valorizez capacitățile elevilor și să îi implic într-o activitate în 
echipe, având ca temă de lucru: „Magia sărbătorilor de iarnă”. La început am fost puțin reticentă că se va 
putea materializa o astfel de aspirație, având în vedere că nu se putea realiza altfel decât de la distanță 
(online, virtual, telefonic…, în orice caz sub nicio formă față în față, cum știam până acum că se poate 
realiza o activitate în echipă). Entuziasmul a crescut treptat. De la a formula cerințele pentru fiecare echipă 
(într-un mod cât mai realist și posibil de realizat), la a le prezenta elevilor doritori (pentru că inițial l-am 
tratat ca pe un proiect opțional), la a stabili câte un coordonator pentru fiecare echipă, până la a discuta cu 
ei după orele de curs (evident tot online). Le-am ascultat ideile creative, îndrăznețe și de o originalitate 
ieșită din comun. Evident că discuțiile dintre ei au continuat după aceste întâlniri cu mine. A fost o încântare 
să stau de vorbă cu ei, să le răspund provocărilor și să mă dezvolt alături de ei. Pentru că exact acest lucru 
s-a întâmplat: ne-am dezvoltat împreună și am învățat unii de la alții. 

 Astfel au luat naștere treptat ideile finale pentru cele patru echipe de lucru: ARTIȘTII, ARTISTELE, 
POVESTITORII și MESAGERII CRĂCIUNULUI. La echipele inițiale au aderat și alți elevi curioși și 
dornici de implicare. Iar dacă ARTISTELE au dorit să fie doar fete, celelalte echipe au fost mixte (băieți și 
fete), iar lucrurile s-au desfășurat într-un mod neașteptat de plăcut. Am rămas profund impresionată de 
capacitatea de mobilizare a fiecăruia dintre elevii mei, văzând cum au crescut, s-au dezvoltat și s-au 
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maturizat, chiar dacă există restricțiile din perioada pandemiei. Mi-au demonstrat încă o dată că se poate 
realiza ceea ce îți propui prin efort și voință, prin colaborare și muncă în echipă. Evident că și de data 
aceasta contribuția familiilor lor s-a dovedit a fi la locul ei. Mulțumirea și satisfacția nu ar fi fost complete 
dacă acest triunghi elevi-cadru didactic-familie nu ar fi funcționat ca un tot unitar. 

 Fiecare echipă a realizat ceva unic: ARTIȘTII au recreat satul lui Moș Crăciun (realizând machete 
originale), ARTISTELE au conceput un colaj magic realizat din lucrări specifice temei date, 
POVESTITORII au alcătuit o poveste cu titlul „Salvarea lui Moș Crăciun”, în care personajele sunt chiar 
membrii echipei, iar MESAGERII CRĂCIUNULUI au imitat prin mișcări și atmosferă de sărbătoare 
versurile cântecului „Happy Christmas (War is over)” a lui John Lennon. 

 Ineditul cu care au finalizat acest proiect a fost motivul pentru care am propus elevilor să prezentăm 
produsele realizate în cadrul echipelor într-un cadru festiv, în ultimele zile dinaintea vacanței de iarnă, 
considerând-o o „serbare altfel”, online, dar care ne va rămâne în minte prin originalitatea ei. Munca 
fiecăruia va fi apreciată de toți ceilalți (inclusiv membri ai familiei care pot participa), iar bucuria comună 
va demonstra că nu contează în ce condiții ne desfășurăm activitatea. Contează cât de mult ne implicăm, 
cum reușim să comunicăm chiar și de la distanță și cât de mult ne putem bucura de rezultatele muncii 
personale, ale echipei și ale celorlalți. 

 Cine ar fi zis că un final de an în plină pandemie ne poate aduce atâtea satisfacții doar pentru că niște 
copii minunați s-au implicat pentru a finaliza o muncă în echipă care la început a fost un proiect cu mici 
șanse de reușită? Succesul a fost considerabil, iar mulțumirea mea ca dascăl este dincolo de așteptări. De 
aceea am ocazia să mă consider un cadru didactic care se poate mândri cu elevii ei.  

Entuziasmul a atins cote maxime în momentul în care mi-am dat seama că nici măcar acest război 
psihologic prin care trecem nu poate stăvili un parteneriat solid cum este cel din care am onoarea să fac 
parte. Acum nu mă mai tem să răspund provocărilor pentru că știu că am cu cine să merg înainte și pot 
spune cu mâna pe inimă că orice este posibil dacă îți dorești cu adevărat. Dacă mai este ceva ce aș adăuga, 
este faptul că menținerea stării de sănătate în toată această perioadă a jucat un rol foarte important.  

Să rămânem deci sănătoși pentru a continua să fim la nivelul cel mai înalt posibil, să fim cea mai 
bună variantă a fiecăruia în parte pentru a face ca echipa aceasta să rămână o frumoasă amintire peste ani!  

* 
Acestea sunt produsele finale realizate de cele patru echipe participante la proiectul cu tema: 
„MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ”. 
Felicitări tuturor pentru munca depusă! 
 

 

 
SĂRBĂTORI FERICITE CU MULTĂ SĂNĂTATE TUTUROR! 
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IMPORTANȚA ACTIVITAȚILOR EDUCATIVE 

 IN PARTENERIAT CU PARINȚII 
 

PROF. MORAR DIANA MADALINA 
GRADINIȚA PN GALSA, ARAD 

 
Grădiniţa şi familia sunt doi factori primordiali in educaţia copiilor .In grădiniţă se pun bazele unei 

personalităţi care mai târziu va fi parte integrantă a unei societăţi a cărei cerinţe se diversifică în permanenţă. 
Grădiniţa trebuie să găsească o puncte de legătură cu familia, prezentând părinţilor noi căi spre educaţie in 
beneficiul copiilor. 

 Activitățile propuse de comun, și finalizate pe parcursul anului școlar, sunt variate, interesante, 
bogate și accesibile. Considerăm, că cel mai important partener și parteneriat la vârsta preșcolară este cel 
cu părinții.Atât în crearea atmosferei educaționale, cât și în dezvoltarea cognitivă, emoțional- afectivă, 
părinții și educatoarele colaborează optim și deschis, oferind posibilitatea fiecărui preșcolar de a-și etala 
creativitatea, personalitatea, cunoștințele cognitive. Cadrele didactice au nevoie de sprijinul familiei 
copiilor, atat pentru a prelua şi dezvolta direcţiile de acţiune formativ-educative pe care le antrenează 
instituţional, cât şi de a găsi rezolvări concrete la necesităţi de diverse categorii: financiare, practic-
aplicative, organizationale sau logistice. 

 Toate aceste motivaţii conduc catre necesitatea unui parteneriat real, activ, cu implicare sustiţnută a 
familiei, iar programul educativ să fie cunoscut şi înţeles de către părinţi şi realizat printr-o colaborare 
strână între instituţia familială şi cea preşcolară. 

 Atât grădiniţa, cât și familia sunt responsabile de: 
 *Transmiterea de norme, valori și obiceiuri; 
 *Dezvoltarea autonomiei copilului; 
 *Transmiterea de cunoștințe (deși acest proces are loc în grădiniţă, familia transmite copilului 

modalități de învățare, completează cunoștințele și dezvoltă dragostea pentru lectură);  
*Învățarea responsabilităților (implică acceptarea normelor de comportament, de ordine, curățenie, 

mici responsabilități familiare și școlare). În societatea noastră, educația familiară și cea formală joacă un 
rol foarte important în achiziția de cunoștințe și comportamente ale copilului, de aceea ambii trebuie să aibă 
responsabilități și roluri complementare. O bună interacțiune între instituţia educaţională, membrii acesteia 
și familie, oferă copilului o imagine de apropiere între persoanele care se ocupă de el, astfel, acesta se simte 
familiar și în siguranță în cadrul grăfiniţei. 

 *Referatele prezentate în fața părinților cu anumite prilejuri, cu teme pe bază de fapte și date concrete 
(ex.”Influența familiei asupra personalității copilului);  

*Organizarea unor expoziții cu lucrări executate de copii;  
*Participarea părinților la activități demonstrative;  
*Convorbirile cu familia (pot avea loc spontan sau organizat, din inițiativa educatoarei sau a 

părinților);  
*Consultări individuale; 
 *Organizarea de activități extracurriculare, organizate și desfășurate împreună cu părinții (vizite la 

muzee, patiserii, fabrici, etc);  
*Participarea părinților alături de copii la diverse ateliere de lucru, organizate de cadrul didactic;  
*Serbările copiilor cu diferite ocazii (Crăciun, 8 Martie, Sfârșit de an școlar, etc). 
 În concluzie, familia și grădiniţa sunt cele care influențează dezvoltarea individului și procesul 

educativ, de aceea este foarte importantă colaborarea tuturor celor care intervin în procesul de dezvoltare 
și formare al copilului. 
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IMPORTANȚA ACTIVITAȚILOR EDUCATIVE DIN GRADINIȚA IN 

PARTENERIAT CU PARINȚII 
 

MORARIU MIHAELA ELENA 
GRADINIȚA CU P. P. ,,PITICOT” CAMPENI 

 
 Grădinița reprezintă instituția unde se realizează educația formală a preșcolarilor, un mediu creativ 

în care se pun bazele educației copilului. Ea este locul în care preșcolarul învață lucruri noi, învață să 
comunice, să socializeze, să se comporte politicos, să fie independent, își dezvoltă abilitățile motorii. Astfel 
că din acest aspect ea constituie cu certitudine un factor decisiv pentru formarea unui om, pentru dezvoltarea 
fizică și psihică armonioasă a acestuia, apt să contribuie la dezvoltarea societății. Un rol la fel de important 
în educația copilului îl exercită familia cu o influență deosebit de adâncă. Educația trebuie să se manifeste 
permanent ca o acţiune coerentă, unitară și consecventă a grădiniței şi familiei deopotrivă. 

 La intrarea în grădiniţă, părinţii sunt cei care deţin toate informaţiile legate de copil: stare de sănătate, 
obiceiuri alimentare, particularităţi de învăţare, mod de comportare, probleme de dezvoltare. Familia oferă 
copilului un mediu afectiv, social şi cultural. Mediul familial, sub aspect afectiv, este o şcoală a 
sentimentelor deoarece copilul trăieşte în familia sa o gamă variată de relaţii interindividuale, copiindu-le 
prin joc în propria conduită. Cu triplă funcţie, reglatoare, socializatoare şi individualizatoare, familia 
contribuie în mare măsură la definirea personalităţii şi conturarea individualităţii fiecărui copil. 

 Parteneriatul grădiniţă – familie are o importanță deosebită în dezvoltarea fizică și psihică a 
preșcolarilor, în educația lor. Acesta se impune a fi realizat încă de la vârsta preşcolară, întrucât avantajele 
sunt divese şi constructive în egală măsură pentru părinţi şi preşcolari cât şi pentru cadrele didactice. Acesta 
presupune realizarea unei alianţe pentru atingerea unor obiective comune, iar pentru funcţionarea 
parteneriatului este nevoie de respect, încredere reciprocă, consens cu privire la scopurile acţiunii şi 
strategiilor de atingere a acestora şi de asumarea în comun a drepturilor şi responsabilităţilor . Familia în 
speță părinţii trebuie să cunoască mediul în care copiilor învaţă, acţionează, interacționează, se joacă cât şi 
comportamentul acestora, pentru a se putea înlătura eventualele probleme care vor apărea. Cu cât cunosc 
mai bine activitatea desfășurată în grădiniță de copiilor lor cu atât și siguranța că preșcolarii au parte de cea 
mai bună educație survine încă de la început. 

 Educatoarele trebuie să asigure părinţilor numeroase ocazii de a se implica în programul grădiniţei, 
comunicând în fiecare zi, povestindu-le despre cum şi-a petrecut copilul lor timpul, ce activităţi de învăţare 
a desfăşurat, ce progres sau regres a realizat copilul sau anunţându-i ce activităţi sau întâlniri au planificat. 
Ele trebuie să ajungă să cunoască bine familiile şi copiii de aceea vor folosi toate ocaziile pentru a comunica 
cu părinţii şi a schimba informaţii. Unele familii vor dori să se implice mai mult, altele mai puţin. Frecvenţa 
şi conţinutul discuţiilor cu părinţii vor depinde şi de dorinţa acestora de a comunica sau de nevoile şi 
preferinţele lor. 

 Modalitățile de colaborare între grădiniță-familie sunt multiple: vizitarea grădiniței, comitetul de 
părinți, asociația de părinți, avizierul grupei, expoziții de lucrări, orele de consiliere individuale, serbările, 
activitățile demonstrative, activitățile extrașcolare. 

 Prin implicarea părinților în activitățile școlare și extrașcolare se descoperă noi modalități de educare 
a copiilor bazate pe colaborare și comunicare. Cei doi factori au un scop comun și anume educarea și 
formarea copilului pentru viață. 

 În concluzie, familia și unitatea școlară sunt cele care influențează dezvoltarea individului și procesul 
educativ, de aceea este foarte importantă colaborarea tuturor celor care intervin în procesul de dezvoltare 
și formare al copilului. 

 
Bibliografie:  
- Dumitrana, Magdalena, 2000 „Copilul,familia şi grădiniţa”, Editura Compania, Bucureşti  
- Mateiaş, Alexandra, 2003 „Copiii preşcolari,educatoarele şi părinţii. Ghid de parteneriat şi 

consiliere.” E.D.P.Bucureşti 
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ASIGURAREA REUŞITEI ŞCOLARE  

PRIN COLABORAREA FAMILIE – ŞCOALĂ 
 

 PROF. ÎNV. PRIMAR MOZA MARIANA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,ARON COTRUȘ,, ARAD 

 
 Motto: 
 “ Eu sunt copilul. Tu ţii în mâinile tale destinul meu. Tu determini, în cea mai mare măsură, dacă 

voi reuşii sau voi eşua în viaţă! Dă-mi, te rog, acele lucruri care să mă îndrepte spre fericire. Educă-mă, 
te rog, ca să pot fi o binecuvântare pentru lume!” Din Child’s Appeal 

 
Rolul familiei este foarte important în dezvoltarea copilului din punct de vedere fizic, intelectual, 

moral estetic, ş.a.. Ca prim factor educativ, familia oferă copilului aproximativ 90% din cunoştinţele uzuale 
(despre plante, animale, ocupaţiile oamenilor, obiectelor casnice), familia este cea care ar trebuie să 
dezvolte spiritul de observaţie, memoria şi gândirea copiilor. Copilul obţine rezultatele şcolare în funcţie 
de modul în care părinţii se implică în procesul de învăţare. Tot în familie se formează cele mai importante 
deprinderi de comportament: respectul, politeţea, cinstea, sinceritatea, decenţa în vorbire şi atitudini, 
ordinea, cumpătarea, grija faţă de unele lucruri încredinţate. Toate acestea reprezintă de fapt ilustrarea 
cunoscutei expresii „a avea cei şapte ani de-acasă”.  

Un elev fără „cei şapte ani de acasă” va crea mereu probleme chiar şi ca viitor adult. Aici trebuie 
reamintit că, în general, elevii nu primesc în cadrul şcolii nici un exemplu sau sfat negativ, toate acestea 
influenţându-l în afara şcolii.  

Uneori părinţii uită că trebuie să facă front comun cu profesorii, deoarece şi unii şi alţii nu doresc 
decât dezvoltarea armonioasă a elevului, educarea şi îmbogăţirea cunoştinţelor acestuia. A fi părinte este 
ceva înnăscut, acest sentiment aflându-se în noi în stare latentă. Se întâmplă totuşi ca ceea ce consideră 
părinţii a fi o măsură corectă pentru copilul lor într-o anumită situaţie, să nu fie tocmai ceea ce are nevoie 
copilul în acel moment. De aici apar conflictele, rupturile dintre membrii familiei, renunţarea la intervenţii 
din partea părinţilor care sunt depăşiţi de situaţie. 

 Greşelile părinţilor decurg uneori şi din prea marea dragoste pe care o poartă copiilor. 
De aceea între familie şi şcoală trebuie să existe o permanentă colaborare care se poate realiza prin 

vizite reciproce, şedinţe şi lectorate cu părinţii. 

Un parteneriat familie-şcoală este relaţia cea mai profitabilă pentru toţi cei ce participă la acest 
demers. Parteneriatul va fi eficient dacă fiecare parte va reţine că acelaşi subiect este copilul nostru şi 
şcolarul nostru. 

Cadrele didactice află cum este fiecare copil, în ce mod ajunge mai repede la succes, ce îl interesează 
şi-l pasioneză, iar parinţii vor cunoaşte în ce momente să-l susţină pe şcolar, în ce fel să-l motiveze şi să-l 
ajute. 

Şcoala este instituţia socială în care se realizează educaţia organizată a tinerei generaţii. Ea este 
factorul decisiv pentru formarea unui om apt să contribuie la dezvoltarea societăţii, să ia parte activă la 
viaţă, să fie pregătit pentru muncă. Procesul de învăţământ este cel care conferă şcolii rolul decisiv în 
formarea omului. Misiunea şcolii este aceea de a contribui la realizarea idealului educativ impus de cerinţele 
vieţii sociale. Procesul de educaţie din cadrul şcolii este îndrumat şi condus de persoane pregătite în mod 
special pentru acest lucru.  

Menirea şcolii nu este numai de a înzestra elevii cu un bagaj de cunoştinţe cât mai mare, ci şi de a 
stimula calitatea de om. 

 Atât părinţii cât şi cadrele didactice beneficiază de avantajele unei astfel de colaborări. Binefacerile 
sunt numeroase, începând cu o mai bună cunoaştere reciprocă şi depăşirea stereotipurilor, şi continuând cu 
identificarea unor interese comune în beneficiul copiilor. În sfârşit, colaborarea este benefică şi pentru 
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şcoală, părinţii aducând deseori resurse suplimentare ce pot susţine rolul educativ al şcolii dar oferă şi un 
cadru pentru o continuă reevaluare. 

 Educaţia, sub toate formele ei, e chemată să găsească soluţii prin care copilul să se adapteze rapid şi 
eficient la societatea în care trăieşte. Oricât s-ar strădui, şcoala nu poate înlocui restul instituţiilor care au 
misiunea de formare a cetăţenilor conştienţi, cu o conduită civilizată.  

Colaborarea cu familia trebuie să se concretizeze într-un program comun de activităţi ale şcolii cu 
aceasta (lectorate cu părinţii, şedinţe, consultaţii, vizite la domiciliul elevului, serbări şcolare). Părinţii 
trebuie să vadă în noi un prieten, un colaborator, un om adevărat care-i poate ajuta prin atitudinea 
nepărtinitoare pe care trebuie să o afişăm. Aşadar e o sarcină a şcolii să identifice situaţiile problemă din 
familiile copiilor, să dirijeze pe cât este posibil strategiile educative în favoarea elevului şi să conştientizeze 
că relaţia de colaborare şcoala-familie este determinantă în educarea copiilor. Educaţia în familie devine 
astfel un proces de pregătire pentru viaţă, prin întâmpinarea şi rezolvarea problemelor de viaţă.  

În concluzie, trebuie spus că cei doi factori educativi, familia şi şcoala, trebuie să aibă acelaşi scop – 
formarea personalităţii umane integrale şi armonioase. 

 
 
BIBLIOGRAFIE :  
1.  Cerghit, I.; Radu, I.T.; Popescu, E.; Vlăsceanu, L., „ Didactica”, manual pentru clasa a X-a, şcoli 

normale, E.D.P., R.A., 1997; 
2. Nica, I, Ţopa, L., Colaborarea şcolii cu familia elevilor de clasa I, Editura Didactică şi Pedagogică, 

Bucureşti, 1974; 
3. Nicola, I., „ Pedagogie”, E.D.P., R.A., Bucureşti, 1992; 
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DEZVOLTAREA PARTENERIATULUI SCOALA-FAMILIE  

 
PROFESOR MUJA TEODORA,  

COLEGIUL AUTO “TRAIAN VUIA” TG. JIU 
 
Una dintre cele mai importante condiţii ale creşterii eficienţei activităţii educative desfăşurate cu 

elevii o constituie asigurarea unei depline unităţi de acţiune a tuturor factorilor educativi: şcoală, familie, 
comunitate. Dacă este adevărat că şcoala este factorul de care depinde în mod covârşitor devenirea 
personalităţii umane, tot atât de adevărat este că educaţia coerentă nu poate face abstracţie de rosturile 
familiei în această comuniune.  

Şcoala şi familia sunt două instituţii care au nevoie una de alta. Şcoala şi familia trebuie să găsească 
făgaşul colaborării autentice bazată pe încredere şi respect reciproc, pe iubirea faţă de copil, să facă loc unei 
relaţii deschise, permeabile, favorizante schimbului şi comunicării de idei.  

Părinţilor le revine rolul esenţial în creşterea copiilor, asigurându-le acestora nu numai existenţa 
materială, cât şi un climat familial, afectiv şi moral. Sunt situaţii în care familia consideră că este suficient 
să se ocupe doar de satisfacerea nevoilor primare (hrană, îmbrăcăminte, locuinţă, cheltuieli zilnice etc.), 
ignorând importanţa unei comunicări afective, nestimulând dezvoltarea sentimentului de apartenenţă. 
Acasă trebuie să creeze un mediu de încredere, echilibrat, în care copilul să se manifeste neîngrădit iar în 
relaţia cu şcoala pot colabora cu alţi membrii ai comunităţii şcolare pentru a crea un climat care sprijină 
învăţarea, atât în şcoală cât şi în afara ei. Este necesar ca părinţii să îşi schimbe optica pe care o au asupra 
întâlnirilor din mediul şcolar, aceastea putând deveni un sprijin real în îmbunătăţirea relaţiei dintre părinte 
şi copil, părinte şi cadru didactic.  

Cercetările arată că „în programele în care părinţii sunt implicaţi elevii au performanţe mai mari la 
şcoală decât aceleaşi programe, dar în care părinţii nu sunt implicaţi” (Henderson şi Nancy, 1995). Gradul 
de implicare al părinţilor în viaţa şcolară a copiilor lor influenţează şi rezultatele acestora, în sens pozitiv: 
cu cât părinţii colaborează mai bine cu şcoala, cu atât notele copiilor sunt mai mari. Educaţia nu este un 
proces de care este responsabilă în mod exclusiv şcoala, dar nici părinţii; este un proces al cărui succes 
depinde de colaborarea dintre cele două părţi implicate.  

Reacţia scolii, ca instituţie de educaţie, formare și orientare, la mobilitatea socială și economică, 
trebuie să fie de adaptare a conţinutului, structurii și funcţiilor sale, de creare de premise favorabile pentru 
elevi care să le permită integrarea socială rapidă, flexibilitatea, iniţiativa și rezolvarea de probleme, 
diminuarea imprevizibilului. Şcoala trebuie să facă tot ce-i stă în putinţă pentru valorizarea maximă a 
fiecărui individ prin mai raţionala stimulare intelectuală a elevilor, a atitudinilor și a trăsăturilor lor de 
personalitate. Avem în vedere că şcolile de toate gradele sunt organizaţii responsabile pentru educaţia 
formală a copiilor și adolescenţilor. Şcolile care duc la bun sfârşit mult mai eficient această responsabilitate 
se consideră pe ele însele și elevii lor ca parte a sistemului social ce include familiile și comunităţile.  

Când şcolile, familiile și comunităţile lucrează împreună ca parteneri, beneficiari sunt elevii. 
Colaborarea dintre şcoală şi familie presupune nu numai o informare reciprocă cu privire la tot ceea ce ţine 
de orientarea copilului ci şi pregătirea părinţilor pentru toate problemele ce le comportă această acţiune.  

În ceea ce priveşte relaţia şcoală-familie se impun deschideri oferite părinţilor privind aspectele 
şcolare, psihopedagogice, pe lângă aspectele medicale, juridice etc. O bună colaborare între familie și școală 
se poare realiza prin parteneriate. Motivul principal pentru crearea unor astfel de parteneriate este dorinţa 
de a ajuta elevii să aibă succes la şcoală și, mai târziu, în viață. Atunci când părinţii, elevii și ceilalţi membri 
ai comunității se consideră unii pe alţii parteneri în educaţie, se creează în jurul elevilor o comunitate de 
suport care începe să funcţioneze.  

Parteneriatele trebuie văzute ca o componentă esenţială în organizarea școlii şi a clasei de elevi. Ele 
nu mai sunt de mult considerate doar o simplă activitate cu caracter opţional sau o problemă de natura 
relaţiilor publice. Parteneriatele dintre școli, familii și comunitate pot ajuta profesorii în munca lor și pot 
perfecţiona abilităţile şcolare ale elevilor prin: 

• îmbunătăţirea programelor de studiu și a climatului şcolar; 
• îmbunătăţirea abilităţilor educaţionale ale părinţilor;  
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• dezvoltarea abilităţilor de lideri ale părinţilor;  
• conectarea familiilor cu membrii şcolii și ai comunităţii;  
• stimularea serviciului comunității în folosul şcolilor;  
• oferirea de servicii şi suport familiilor şi crearea unui mediu mai sigur în şcoli. 
 Părinţii pot fi atraşi alături de şcoală prin forme variate de activităţi extraşcolare, determinându-i să 

adere la ideea de colaborare activă, acceptând rolul de factor răspunzător în devenirea propriului copil. Deși 
părinții consideră că ei știu ceea ce este bine, pentru că ei aleg, caută și se interesează despre diferite opțiuni, 
acceptul copilului este cel care îi ajută să se implice și să obțină ceva din ceea ce ei își propun.  

Creșterea implicării părinților în activitățile școlii este o bună practică de care țin seama sau ar trebui 
să țină seama toate unitățile școlare din învățământul preuniversitar. 

 
 
 
Bibliografie: 
*Stăiculescu Camelia -,,Managementul parteneriatului şcoală-familie”, Ed.ASE,Bucureşti, 2007  
*Constantin Cucoş-,,Pedagogia”-ed.Polirom Iaşi, 1998 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE 

 ÎN COOPERARE CU PĂRINȚII 
 

PROF. MUNTEANU ELENA,  
COLEGIUL NAȚIONAL MIRCEA ELIADE REȘIȚA 

 

Fie că vorbim de serbări, excursii sau proiecte, activitățile școlare în care sunt implicate și familiile 
elevilor sunt de o importanță crucială în dezvoltarea armonioasă a copilului, dar și în dezvoltarea legăturilor 
acestora cu mediul școlar. Când vorbim despre participarea la școală nu se referă doar la ședințe ci și 
participarea la activitățile propuse, și că există o relație de încredere și ajutor între părinți și profesori 
Educația este un proces foarte lung care începe să fie învățat de către familie și apoi de școala și este nevoie 
de ambele părți pentru a obține o dezvoltare completă educațională și personală. Prin urmare, școala trebuie 
să accepte importanța participării și colaborării părinți în educația copiilor și necesitatea unei relații cordiale 
între ele profesor și părinți, astfel încât profesorii să își poată îndeplini funcția eficient și complet. 

Prin proiectele propuse, un professor apelează la înclinațiile copiilor, la talentele lor individuale și 
este un bun prilej pentru elevi de a și le etala și de a fi apreciați public pentru acestea. Părinţii pot fi atraşi 
alături de şcoală prin forme variate de activităţi extraşcolare, determinându-i să adere la ideea de 
colaborare activă, acceptând rolul de factor răspunzător în devenirea propriului copil. Deși părinții 
consideră că ei știu ceea ce este bine,pentru că ei aleg, caută și se interesează desprediferite opțiuni, 
acceptul copilului este cel care îi ajută să se implice și să obțină ceva din ceea ce eiîși propun. Părinții 
care au luat parte la activitățile extrașcolare și-au manifestat interesul și aprobarea față de educația oferită 
de școală în general.  

Dintre toate formele de activitați extrașcolare, cele legate de sărbătorirea Crăciunului atrag ăn mod 
deosebit pe elevi, acestea dându-le posibilitatea de a se exprima și de a se bucura de acestea.  

1. SECRET SANTA 

Foarte atractivă pentru elevi, această activitate implică schimbul de cadouri ”secrete”, primate de la 
Secret Santa. Acest schimb se face prin extragerea prealabilă de bilețele cu numele colegilor cărora trebuie 
sa le ofere un cadou. An de an, această activitate devenită tradiție la noi în școală atrage din ce în ce mai 
mulți copii.  

2. SERBĂRILE DE CRĂCIUN 

An de an, serbările de Crăciun sunt prilej de bucurie și implicare pentru elevii mici și mari deopotrivă. 
Aceștia se pregătesc intens, pregătesc colinde, dar și piese de teatru pentru a le prezenta public în fața 
părinților prezenți la activitate. Este un prilej excellent de etalare a talentului fiecăruia și de bucurie prin 
implicarea întregii familii în acest act educativ.  

3. PROIECTELE 

Implicarea în derularea proiectelor legate de sărbătorirea Crăciunului este așteptată cu mult interes de 
elevii mei, aceștia lucrând foarte eficient și creativ și prezentând proiecte minunate legate de această temă. 
Fiecare participă cu talentul său, lucrând și dezvolându-și spiritul de echipă.  
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE ÎN PARTENERIAT CU 

PĂRINŢII 
 

PROF. ÎNV. PREŞC. ANGELA MURARIU 
GRĂDINIŢA P. N. NR. 51 CONSTANŢA 

 

Obiectivul cel mai important al colaborării dintre școală și familie în perioada școlarității mici îl 
reprezintă susținerea eforturilor copilului pentru ca acesta să obțină succesul școlar. Educația în familie 
constituie prima școală a copilului, partea cea mai importantă a pregătirii lui pentru viața socială și 
productivă. Familia trebuie să fie prima instituție socială care se preocupă de asigurarea condițiilor necesare 
dezvoltării normale a copilului. Școala și familia sunt cei doi poli de rezistență ai educației, care contribuie 
prin mijloace specifice la formarea tinerilor. 

 Motivul realizării parteneriatului familie-şcoală este necesitatea menţinerii unităţii de cerinţe în 
educaţia copilului, necesitatea realizării unei legături reale între şcoală şi familie ca parteneri egali în 
educaţia copilului. Scopul acestui parteneriat este implicarea şi participarea reală a părinţilor în activităţile 
la clasă şi la cele extracurriculare.Ca obiective majore ale acestui parteneriat se amintesc: formarea 
părinţilor în spiritul ideii de parteneri egali în educaţia copiilor; convingerea părinţilor pentru a investi în 
dezvoltarea personală a copilului şi a grupului în ansamblu; implicarea părintilor în atragerea de resurse 
(financiare sau materiale) necesare unei bune desfăşurări a actului educaţional; creearea unui mediu 
educativ pozitiv, favorabil, adecvat pentru o stimulare continuuă a învătarii spontane a copilului; 
achizitionarea de către părinţi a unor informaţii şi cunoştiinţe pe care să le folosească în educarea propriilor 
copii; implicarea părinţilor în atragerea şi găsirea de resurse materiale şi financiare necesare derulării 
serbării de Crăciun, de sfârşit de an şcolar, organizării de excursii şcolare. 

Educația este un proces foarte lung care începe să fie învățat de către familie și apoi de școală și este 
nevoie de ambele părți pentru a obține o dezvoltare completă educațională și personală. Prin urmare, școala 
trebuie să accepte importanța participării și colaborării părinților în educația copiilor și necesitatea unei 
relații cordiale între ele profesor și părinți, astfel încât profesorii să își poată îndeplini funcția eficient și 
complet.Activităţile derulate, îmbunătăţesc considerabil legătura dintre şcoală cu familia, părinţii simţindu-
se utili, prezentând în acest fel un interes mai mare pentru şcoală. Activităţile extraşcolare, sunt atractive la 
orice vârstă. Ele produc bucurie, stârnesc interes,facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită 
un efort suplimentar.Elevilor li se dezvoltă spiritul operational, practic, manualitatea, dând oportunitatea 
fiecăruia să se afirme conform naturii sale. Elevii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi 
se supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi. Profesorul are posibilitatea, prin acest tip de 
activitate, să-şi cunoască elevii, să le influenţeze dezvoltarea, să-i dirijeze să realizeze mai uşor şi mai 
frumos obiectivul principal – pregătirea copilului pentru viaţă. Realizarea acestor obiective depinde în 
primul rând de profesor, de talentul său, de dragostea sa pentru elevi, de abordare a temelor, de modul 
creator, prin punerea în valoare a posibilităţilor şi resurselor de care dispune clasa de elevi .Trebuie să se 
promoveze o cultură participativă și părinții să colaboreze pentru a favoriza elevulul, principalul protagonist 
al procesului educațional. 

Bibliografie: 

 Boroș, Maximilian-Profesorul și elevii, Editura Gutinul, Colecția de pedagogie, Maramureș, 1994 
 Cernea, Maria,Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea procesului de învăţământ, 

în “ Învăţământul primar“ nr. 1, Bucureşti, Editura Discipol, 2000; 
  Moisin, Anton-Părinți și copii, Editura didactică și pedagogică, București, 1995 
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IMPORTANTA ACTIVITATILOR EDUCATIVE 

 IN PARTENERIAT CU PARINTII 
 

 PROF. INV. PRIMAR MURESAN GABRIELA 
 SCOALA GIMNAZIALA COCIU 

 
 Factorii de bază care ajută copilul în desăvârșirea propriei educaţii sunt şcoala şi familia. Funcţia 

educativă a familiei constă în formarea priceperilor, deprinderilor de viaţă, sentimente. Rolul familiei este 
important în dezvoltarea copilului din punct de vedere fizic, intelectual, moral si estetic. Şcoala, alături de 
familie, influenţează, prin condiţiile concrete în care se desfăşoară procesul de învățământ, personalitatea 
copilului. 

 Şcoala eficientă realizează un parteneriat cu elevul, prin valorizarea si respectarea identităţii sale cu 
familia, prin recunoaşterea importanţei acesteia şi atragerea în procesul didactic şi cu toate resursele 
educative ale societaţii pe care le identifică şi le foloseşte activ. Este nevoie a se dezvolta un nou concept 
care să întărească schimbarea în relaţiile şcoală-familie. Acest concept este parteneriatul educaţional. 

 Parteneriatul educaţional este forma de comunicare, cooperare şi colaborare în sprijinul copilului la 
nivelul procesului educaţional. Acesta presupune o unitate de cerinţe, opţiuni, decizii şi acţiuni educative 
între factorii educaţionali. 

 Părintii, copiii şi comunităţile se influentează puternic unii pe alţii. Mediul în care trăiesc părinţii 
poate sprijini sau devia vieţile lor, poate determina multe dintre valorile lor. De asemenea, părinţii pot 
influenţa comunitatea şi pot contribui la dezvoltarea valorilor comunităţii. Activitatea educativă ce se 
realizează în şcoală nu poate fi separată, izolată de alte influenţe educative ce se exercită asupra copilului. 
Educaţia este cea care desăvârşeşte fiinţa umană, educaţia pe care copilul o primeşte în familie, în şcoală şi 
de la comunitate. Implicarea părinţilor joacă un rol important în cadrul intervenţiei şcolare. Acţiunile care 
implică părinţii produc o schimbare în ambientul familiei şi cresc aspiraţiile, atât ale părinţilor pentru copiii 
lor, cât şi ale copiilor înşişi. Ca prim factor educativ, familia oferă copilului aproximativ 90% din 
cunoştinţele uzuale ( despre plante, animale, ocupaţiile oamenilor, obiecte casnice), familia este cea care ar 
trebui să dezvolte spiritul de observaţie, memoria şi gândirea copiilor. Copilul obţine rezultatele şcolare în 
funcţie de modul în care părinţii se implică în procesul de învăţare, asigurându-i copilului cele necesare 
studiului. 

 Tot în familie se formează cele mai importante deprinderi de comportament : respectul, politeţea, 
cinstea, sinceritatea, decenţa în vorbire şi atitudine, adică ,, cei şapte ani de acasă ’’. Uneori părinţii uită că 
trebuie să facă front comun cu profesorii, deoarece şi unii şi alţii nu doresc decât dezvoltarea armonioasă a 
elevului, educarea şi îmbogăţirea cunoştinţelor acestuia. Se întâmplă totuşi ca ceea ce consideră părinţii a 
fi o măsură corectă pentru copilul lor într-o anumită situaţie, să nu fie tocmai ceea ce are nevoie copilul în 
acel moment. De aici apar conflictele, rupturile dintre membrii familiei, renunţarea la intervenţii din partea 
părinţilor care sunt depăşiţi de situaţie . Între familie şi şcoală trebuie să existe o permanentă colaborare 
care se poate realiza prin vizite reciproce, şedinţe şi lectorate cu părinţii. 

 Un parteneriat familie – şcoală este relaţia cea mai profitabilă pentru toti cei ce participă la acest 
demers. Parteneriatul va fi eficient dacă fiecare parte va reţine că acelaşi subiect este copilul nostru şi 
şcolarul nostru. Cadrele didactice află cum este fiecare copil, în ce mod ajunge mai repede la succes, ce îl 
interesează şi-l pasionează, iar părinţii vor cunoaşte în ce momente să-l susţină pe şcolar, în ce fel să-l 
motiveze şi să-l ajute . Şcoala este instituţia socială în care se realizează educaţia organizată a tinerei 
generaţii . Ea este factorul decisive şi pentru formarea unui om apt să contribuie la dezvoltarea societaţii, 
să ia parte activă la viaţa, să fie pregătit pentru muncă. Procesul de învăţământ este cel care conferă şcolii 
rolul decisiv în formarea omului. Menirea şcolii nu este numai de a înzestra elevii cu un bagaj de cunoştinţe 
cât mai mare, ci şi de a stimula calitatea de om. 

 Parteneriatul educaţional se aplică la nivelul tuturor acestor relaţii. Colaborarea dintre şcoală şi 
familie presupune o comunicare efectivă şi eficientă, o unitate de cerinţe şi o unitate de acţiune când este 
vorba de interesul copilului. 
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 Implicarea părinţilor în rezolvarea problemelor şcolare şi în sprijinirea procesului instructiv-educativ 
are o serie de motivaţii, dintre care enumerăm : părinţii îşi cunosc copiii şi doresc să îi descopere ca elevi, 
părinţii au nevoie de informaţii referitoare la îndeplinirea rolului de elev de către copilul lor.  

 O comunicare optimă învăţător/ diriginte/ familie are rolul de a acţiona în mod pozitiv asupra 
copilului şi de a stopa comportamentele negative. De multe ori apar dificultăţi de comunicare şi de 
dezvoltare a relaţiei şcoală- familie. De aceea trebuie cunoscuţi factorii care favorizeaza dar şi blochează o 
comunicare eficientă. Lipsa de comunicare din partea uneia dintre ele afectează evoluţia elevului, 
rezultatele şcolare şi natura comportamentului. 

 Părinţii trebuie să vadă în şcoală un prieten, un colaborator, un om adevărat care-i poate ajuta prin 
atitudinea nepărtinitoare pe care trebuie să o afişăm. Asadar, e o sarcină a şcolii să identifice situaţiile 
problemă, din familiile copiilor, să dirijeze pe cât posibil strategiile educative în favoarea elevului şi să 
conştientizeze că relaţia de colaborare şcoală-familie este determinantă în educarea copiilor. 

 Una dintre cele mai importante preocupări ale familiei şi un punct comun pe care îl are aceasta cu 
şcoala este orientarea şcolară şi profesională . Cei mai mulţi părinţi sunt bine intenţionaţi în alegerea unei 
şcoli pentru copilul lor . Dar, de multe ori, buna intenţie şi buna credinţă sunt tocmai sursele greşelilor lor 
deoarece acestea nu ţin loc de competente. 

Parteneriatul va fi eficient dacă fiecare parte va reţine că acelaşi subiect este copilul nostru şi şcolarul 
nostru. Cadrele didactice află cum este fiecare copil, în ce mod ajunge mai repede la succes, ce îl interesează 
şi îl pasionează, iar părinţii vor cunoaşte în ce momente să îl sustină pe şcolar, în ce fel să-l motiveze. Şcoala 
este factorul decisiv pentru formarea unui om apt să contribuie la dezvoltarea societăţii. 

 Procesul de învăţământ este cel care conferă şcolii rolul decisiv în formarea omului. Misiunea şcolii 
este aceea de a contribui la realizarea idealului educativ impus de cerinţele vieţii sociale. 

Menirea şcolii nu este numai de a înzestra elevii cu un bagaj de cunoştiinţe cât mai mare, ci şi de a 
stimula calitatea de om .  
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PROIECT DE PARTENERIAT EDUCAȚIONAL  

,,CRĂCIUNUL, SĂRBĂTOARE MAGICĂ „ 
 

PROF. INV. PRIMAR MUREȘAN LILIANA – DELIA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,MIHAI EMINESCU“ DEJ 

 
 Argument: 
 Crăciunul este cea mai așteptată sărbătoare de către creștini,sărbătoarea sfântă a Nașterii 

Mântuitorului Iisus Hristos, fiind celebrată la 25 decembrie. 
 Crăciunul este un prilej de bucurie și liniște sufletească,când întreaga familie se reunește și se bucură 

de clipele frumoase petrecute împreună. 
 Copiiilor le place Crăciunul,ei îl așteaptă pe Moș Crăciun, care le aduce daruri. 
 Prin derularea acestui proiect, copiii își vor îmbogăți cunoștințele despre semnificația acestei 

sărbători, îi va determina să se implice alături de părinți în realizarea activităților propuse. 
 Scopul :îmbogățirea cunoștințelor despre obiceiurile și tradițiile de Crăciun. 
 Obiectivele proiectului: 
1. Cunoașterea semnificației sărbătorii; 
2. Stimularea imaginației și creativității elevilor prin realizarea unor lucrări deosebite; 
3. Dezvoltarea capacității de cooperare în scopul realizării unor ornamente de Crăciun; 
4. Interpretarea unor colinde specifice Crăciunului; 
 Resurse : 
 -materiale: cărți, CD-uri, globuri, beteală, brad, hârtie cartonată, hârtie glasată, lipici, foarfece, 

conuri de brad, crenguțe, acuarele, pensule, staniol 
 -umane : elevii clasei I 
Parteneri :părinții elevilor 
Grupul țintă : elevii clasei I 
Durata :14-22.12.2020 
Teme propuse : 
1.Obiceiuri și tradiții de Crăciun 
2.Povestea lui Moș Crăciun 
3.Scrisoare către Moș Crăciun 
4.Confecționarea unor ornamente / felicitări 
5. Cel mai frumos brad ! 
6.Colindăm, colindăm.... 
7.Expoziție online cu lucrările realizate 
Loc de desfășurare: activitățile se vor desfășura online cu întreaga clasă și acasă, elevii împreună cu 

părinții. 
Rezultate așteptate : 
- lucrări originale, interesante; 
- participarea activă a elevilor și părinților la activități; 
- manifestarea interesului pentru obiceiuri și tradiții de Crăciun; 
Modalități de diseminare și evaluare: 
-popularizarea proiectului ; 
-prezentarea rezultatelor în cadrul activităților cu părinții; 
-oferirea de diplome tuturor elevilor participanți; 
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 MAGIA SARBATORILOR DE IARNA! 

 TRADITII SI OBICEIURI 
 IMPORTANTA ACTIVITATILOR EDUCATIVE IN 

 PARTENERIAT CU PARINTII 
 

MURESAN MARIA CLAUDIA 
PROFESOR INVATAMANT PRESCOLAR-GPN-COCIU 

 
"Nimic nu-i mai frumos, mai nobil,decât meseria de educator, de grădinar de suflete umane, de 

călăuză a celor mai curate și mai pline de energie mlădițe"(D. Almaș). 
 
Să-i învățăm pe copii să prețuiască și să respecte obiceiurile și tradițiile în care s-au născut, să-i 

învățăm să iubească meleagurile natale, portul românesc și pe români. Să le sădim în suflet aceste elemente 
definitorii ale identității neamului românesc fără de care nu am mai putea ști de unde venim și cine suntem 
de fapt noi românii pe acest pământ. Să-i ajutăm pe copii să înțeleagă imensitatea tezaurului nostru folcloric 
în care arta populară românească este o minunată oglinda în care se reflectă cu cea mai mare intensitate 
frumusețea României, istoria și mai ales sufletul neamului. 

Valorificând frumusețea tradițiilor și obiceiurilor populare în cadrul serbărilor cu preșcolarii reușim 
să înfrumusețăm viața copiilor, îi ajutăm să cunoască tradițiile românești și rolul important pe care-l au în 
viața oamenilor din cele mai vechi timpuri, modul cum aceste tradiții au dăinuit peste timp. Prin conținutul 
serbărilor îi ajutăm pe copii să înțeleagă mesajul și conținutul acestor obiceiuri populare, adaptându-le 
particularităților de vârstă și aptitudinilor artistice individuale. Cu acest prilej introducem copiii într-o lume 
frumoasă a cântecului, dansului, poeziei, poveștilor, glumelor, proverbelor, zicătorilor și strigăturilor a unor 
evenimente tradiționale - Crăciunul, Moș Nicolae, etc - copiii având posibilitatea să cunoască frumusețea 
și bogăția folclorului, diversitatea tradițiilor și obiceiurilor românești, armonia limbii române 

Serbările aduc lumină în sufletul copiilor, dau aripi imaginației, crează o atmosferă plină de plăcere, 
bucurie. În transmiterea obiceiurilor și tradițiilor în serbările preșcolare am pornit de la ideea că nu există 
un alt element artistic care să poată fi aplicat multilateral în ansamblul procesului educațional ca serbările 
școlare. Pentru copii ele reprezintă o distracție veselă, plăcută, iar pentru educator constituie prilejul de a 
oferi mănunchiul bucuriei de-a lungul unui șir întreg de repetiții. 

Cântecele populare întâlnite la toate serbările antrenează, tonifică și energizează gândirea, memoria, 
atenția, imaginația, creativitatea, spiritul de disciplină și prietenia. Dacă jocul și cântecul nu este trăit, nu 
poate pune în rezonanță corzile sufletești ale ființei umane. 

Când priviți o serbare cu obiceiuri străvechi ale românilor, cu cântece și dansuri populare, gândiți-vă 
că priviți un moment, oglinda și sufletul acestui popor ce a considerat păstrarea tradiției o datorie și o 
onoare. 

La vârsta preșcolară tradițiile sunt greu de înțeles, de aceea, noi, educatoarele încercăm să transmitem 
din generație în generație, portul, graiul, obiceiurile și datinile, așa cum le-am moștenit de la străbuni 
folosind diferite ocazii: vizionarea unor spectacole de folclor,lecturarea unor opere din literatura populară, 
prezentarea de obiecte de artă populară și nu îi ultimul rând interpretarea unor roluri în cadrul serbărilor 
școlare organizate cu diferite ocazii. Ele sunt izvor de bucurii și satisfacții ce creează copiilor o stare de 
bună dispoziție, favorabilă atât dezvoltării psiho-fizice cât și estetice. 

Serbarea ’’Bradului de Crăciun’’cuprinde întotdeauna colinde,scenete legate de nașterea lui 
Iisus,dansuri populare,dansul caprei ,plugușorul sau sorcova. Copiii interpretează diferite roluri : solist 
vocal,dansator,povestitor,recitator, formându-și sau perfecționându-și o serie de abilități artistice. 

Familia este pentru copil primul grup in care exerseaza comportamentele sociale si se descopera pe 
sine, este institutia cea mai stabila,responsabila de pastrarea si dezvoltarea traditiilor culturale. 

Parintii pot da o mana de ajutor efectiv in organizarea si desfasurarea evenimentelor culturale din 
gradinita.Trebuie sa utilizam aptitudinile deosebite ale parintilor. Daca un parinte este muzician putem sa-
l implicam in activitate prin realizarea unui moment deosebit pe parcursul programului artistic. 
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În concluzie, consider că valorificând frumusețea tradițiilor și obiceiurilor populare în cadrul 
serbărilor cu preșcolarii reușim să înfrumusețăm viața copiilor,îi ajutăm să cunoască tradițiile românești și 
rolul important pe care-l au în viața oamenilor din cele mai vechi timpuri sau modul în care aceste tradiții 
au dăinuit peste timp. 

 
BIBLIOGRAFIE 
*Ion Apostol Popescu : ‘’Studiu de folclor și artă populară ‘’,Editura Minerva,București,1970. 
*Revista ”Învățământul preșcolar”.1-2, 2000. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE 
 REALIZATE ÎN PARTENERIAT CU PĂRINȚII  

 
PROF. INV. PRIMAR MUSCOI GEORGETA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GRIGORE MOISIL” NĂVODARI 
 
 Realizarea unui parteneriat cu părinții elevilor are la bază o motivație solidă: necesitatea menţinerii 

unităţii de cerinţe în educaţia copilului, precum și necesitatea realizării unei legături reale între şcoală şi 
familie ca parteneri egali în educaţia copilului. Scopul unui astfel de parteneriat este implicarea şi 
participarea reală a părinţilor în activităţile de la clasă şi la cele extracurriculare. Ca obiective majore se pot 
stabili: formarea părinţilor în spiritul ideii de parteneri egali în educaţia copiilor; convingerea părinţilor 
pentru a investi în dezvoltarea personală a copilului şi a grupului în ansamblu; implicarea părinților în 
atragerea de resurse necesare unei bune desfăşurări a actului educaţional; crearea unui mediu educativ 
pozitiv, favorabil, adecvat pentru o stimulare continuă a învățării spontane a copilului; achiziționarea de 
către părinţi a unor informaţii şi cunoştinţe pe care să le folosească în educarea propriilor copii; implicarea 
părinţilor în atragerea şi găsirea de resurse materiale şi financiare necesare derulării activităților 
extrașcolare (vizite, excursii, serbări etc.). 

 Școala îl învață pe copil să se situeze printre semeni, să se obișnuiască cu anumite cerințe și realități 
sociale. Dar educația în familie constituie prima școală a copilului, partea cea mai importantă a pregătirii 
lui pentru viața socială și productivă. Familia trebuie să fie prima instituție socială care se preocupă de 
asigurarea condițiilor necesare dezvoltării normale a copilului. Școala și familia sunt cei doi poli de 
rezistență ai educației, care contribuie prin mijloace specifice la formarea tinerilor. 

 Odată cu intrarea în școală, copilul trăiește în două lumi diferite: una a familiei, dominată încă de 
afectivitatea primei copilării, cealaltă, a școlii, încărcată de noi exigențe. Dacă aceste medii educaționale se 
completează și se susțin, ele asigură într-o mare măsură buna integrare a copilului în activitatea școlară și, 
pe plan mai general, în viața socială. 

 Obiectivul cel mai important al colaborării dintre școală și familie îl reprezintă susținerea eforturilor 
copilului pentru ca acesta să dobândească primele instrumente ale muncii intelectuale și să obțină succesul 
școlar. Clasa reprezintă pentru elevi al doilea mediu de socializare, după familie. Aici elevul va trăi și 
experimenta, va învăța deprinderi sociale necesare pentru viață. 

 Calitatea proceselor de comunicare ce se stabilesc în grupul școlar depinde de potențialul 
comunicativ al fiecăruia dintre membrii lui. Învățătorul trebuie să dețină, înainte de toate, bune calități de 
mediator pentru a facilita procesul stabilirii unor interacțiuni directe, sincere, bazate pe încredere între elevi, 
dar și între sine și fiecare dintre elevi. 

 În domeniul colaborării școală-familie, punctul de plecare este cunoașterea prealabilă a părinților de 
către învățător, a familiei, a climatului familial.  

 Numărul mare de contacte școală-familie nu asigură neapărat rezultate fructuoase. Întâlnirile 
colective cu părinții reprezintă cea mai „profitabilă” și democratică formă de colaborare a învățătorului cu 
familiile elevilor săi. Pentru învățător, înseamnă un cadru de manifestare și de perfecționare a calităților 
sale manageriale, un moment optim de conștientizare și de mobilizare a părinților într-un parteneriat real, 
prilej de a învăța și el din experiența părinților. Pentru părinți, adunările colective reprezintă tot atâtea 
prilejuri de autoevaluare și de sporire a competențelor educative, de informare pedagogică avizată, de 
înțelegere a complexității fenomenului instructiv-educativ și a poziției pe care o ocupă în acest proces. 

 Activitatea educativă îmbracă și în școala noastră o multitudine de forme. Suntem implicați în 
derularea unor proiecte educaţionale în regim de parteneriat, care se bazează pe valori comune, precum 
asigurarea egalităţii de şanse în educaţie, încurajarea iniţiativei şi implicării, dezvoltarea cooperării, 
colaborării, cultivarea disciplinei şi responsabilităţii, promovarea comunicării eficiente, dezvoltarea 
spiritului civic. 

 Ziua G este un proiect educațional conceput pentru elevii de nivel primar. Prin acest proiect se dorește 
încurajarea comportamentelor dezirabile din timpul pauzelor, creșterea interesului pentru școală, reducerea 
riscului de abandon școlar, diminuarea comportamentelor violente și dezvoltarea competențelor sociale. 
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 Proiectul se desfășoară în fiecare săptămână, în ziua de marți, elevii fiind întâmpinați la intrarea în 
școală cu materiale specifice temei abordate în ziua respectivă. Activitățile propuse pentru fiecare zi G se 
desfășoară în timpul pauzelor, cu posibilitatea de a fi valorificate și în timpul cursurilor. Informarea elevilor 
despre fiecare activitate se face prin modalități diferite: prin stația școlii, prin videoclipuri/PPT-uri, 
informare directă, la intrarea în școală. 

 Proiectul este foarte apreciat de elevii școlii, care se bucură de fiecare temă propusă și o așteaptă cu 
interes pe următoarea.  

 Startul acestui proiect a fost dat în noiembrie 2018 și au fost derulate cu succes o sumedenie de teme: 
Ziua zâmbetului, Ziua aprecierii, Ziua vorbelor frumoase, Ziua faptelor bune, Ziua prieteniei, Ziua 
colindelor, Ziua gustării sănătoase, Ziua cântatului, Ziua vorbitului în șoaptă, Ziua complimentelor, Ziua 
benzilor desenate, Ziua culorilor, Ziua vorbitului păsărește, Ziua poeziei, Ziua fără teme, Ziua costumului 
popular, Ziua poveștilor, Ziua jocurilor copilăriei, Ziua creativității, Ziua mersului încet etc. 

 Succesul acestui proiect este datorat temelor interesante și materialelor didactice concepute de către 
echipa de proiect, dar și de implicarea părinților în organizarea acestor activități. 

 Anul acesta școlar, continuăm proiectul într-o variantă on-line, bilunar, și se dovedește a fi la fel de 
atractiv. Feedback-ul pozitiv din partea părinților ne dă puterea să fim creativi și implicați tot mai mult în 
dezvoltarea personalității copiilor.  

 Prin intermediul unor astfel de activități, copiii vor învăța să interacţioneze mai ușor cu cei din jur și 
vor putea să exceleze în anumite domenii spre care au înclinații. Ei își canalizează energia către lucruri cu 
adevărat importante și își dezvoltă spiritul de competiție.  

 Consider că activitățile educative realizate în parteneriat cu părinții sunt motorul multiplicator al 
comportamentelor şi al procedurilor care pot produce efecte culturale şi procese inovatoare, reflectându-se 
în mod pozitiv asupra orientărilor instituţiilor, prin definirea de standarde de calitate. Nicolae Iorga spunea 
că „fiecare copil pe care îl instruim este un OM dăruit societăţii.” 
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ACTIVITĂȚILE EDUCATIVE ÎN PARTENERIAT CU PĂRINȚII  

LOCUL UNDE MAI MULTE FIINȚE SUSȚIN SUFLETE DE COPII 
 

 PROF. MUȚULESCU LUCIA ANGELICA 
 GRĂDINIȚA P. N. ȘOȘDEA 

 
,,Există locuri în inimă despre care nici măcar nu știi că există până când nu iubești un copil”  

– Anne Lamott 
 
 Educația, este un proces al cărui scop esenţial este de a uşura o anumită modificare de comportament. 

Părinţii sunt primii profesori ai copilului, ei începând educarea lui în mediul familial.  
 Obiectivul cel mai important al colaborării dintre școală și familie în perioada școlarității mici îl 

reprezintă susținerea eforturilor copilului pentru ca acesta să dobândească primele instrumente ale muncii 
intelectuale și să obțină succesul școlar. Clasa reprezintă pentru elevi al doilea mediu de socializare, după 
familie. Aici elevul va trăi și experimenta, va învăța deprinderi sociale necesare pentru viață. 

 Copilul din ziua de azi simte nevoia de adulţi disponibili pentru a-i respecta ritmul de viaţă, de adulţi 
care să participe la jocurile sale şi care să-i transmită zilei de mâine un om care nu poate proveni dintr-un 
sistem de învatământ clasic şi dintr-o familie care nu-şi asumă toate rolurile. Informarea şi formarea 
părinţilor în ceea ce priveşte şcolaritatea copilului presupune, ca fiecare părinte să cunoască: obligaţiile 
legale privind educaţia copilului, importanţa atitudinii lui pentru reuşita şcolară a copilului, metodele de 
colaborare cu şcoala. În acest scop este necesar un dialog între profesori şi părinţi; profesorii trebuie să 
primească o pregătire în materie de relaţie cu părinţii iar competenţa lor în această materie trebuie 
considerată ca o aptitudine profesională; părinţii trebuie să fie pregătiţi pentru a juca rolul lor educativ în 
cooperare cu profesorii; şcolile trebuie să asigure părinţilor asistenţa necesară. 

 Cooperarea profesor-părinte în beneficiul elevului vine în completarea participării părinţilor la 
gestiunea şcolii. Ca responsabili legali ai educaţiei copiilor lor ei au responsabilitatea de a influenţa natura 
acestei educaţii; modelele participative pot ajuta la coordonarea eforturilor educative şi la orientarea 
adaptării şcolii la schimbările din societate; influenţarea pe plan local asupra rezolvării problemelor şi luării 
deciziilor. Cu alte cuvinte participarea poate stimula iniţiativele si inovaţiile. 

 Pentru ca un copil să aibă succes în şcoală şi mai apoi pe parcursul vieţii, există şapte elemente cheie: 
Încrederea – sentimentul de siguranţă, certitudinea că se poate bizui pe ajutorul celor din jur în demersul 
său spre cunoaştere şi devenire;curiozitatea – dorinţa de a cunoaşte ceva nou;intenţia – pornirea interioară, 
conştientă,însoţită de dorinţa de a înfăptui ceea ce îţi propui;controlul de sine – capacitatea de control asupra 
faptelor proprii;raportarea – dorinţa şi capacitatea de a se alătura unui grup, de a participa la activitatea 
acelui grup încercând să se facă înţeles şi să-i înţeleagă pe ceilalţi;comunicarea – capacitatea şi dorinţa de 
a transmite şi a face cunoscute celorlalţi, propriile idei şi sentimente;cooperarea – capacitatea de a lucra 
împreună cu cineva în scopul realizării unui obiectiv comun 

 Este o oportunitate pentru părinţi de a cunoaşte propriul copil în alte situaţii decât cele de acasă, de 
a cunoaşte grupul din care face parte copilul, de a se simţi bine alături de propriul copil, de a înţelege mai 
bine caracteristicile vârstei fiului/fiicei, de a relaţiona cu ceilalţi părinţi din grup şi de a găsi puncte comune, 
de a relaţiona cu profesorii care însoţesc copiii. Este o ocazie de a cunoaşte viaţa şcolii. 

 Serbările şcolare reprezintă evenimente de o importanţă deosebită în activitatea elevilor şi în viaţa 
familiilor acestora-atât din punct de vedere afectiv, cât şi cognitiv, dând ocazia elevilor de a prezenta, într-
o manieră personală şi originală, tot ce au învăţat pe parcursul unui semestru sau an şcolar. Acest tip de 
activităţi extracurriculare au reprezentat întotdeauna un prilej de manifestare inedită al talentului nativ al 
copilului. Este o ocazie în care copilul îşi poate pune în valoare inteligenţa dominantă descoperită şi 
valorificată de cadrul didactic. De multe ori familia este surprinsă de potenţialul propriului copil. 

 Şedinţele cu părinţii sunt întâlniri tematice organizate de către cadrul didactic. Au durata de două 
ore, timp în care se lucrează: exerciţii de intercunoaştere, de autocunoaştere, de cunoaştere a copilului, se 
dezbat diverse probleme de interes general, studii de caz, se generează situaţii în care părinţii trebuie să dea 
soluţii. Aceste întâlniri sunt de fapt adevărate sesiuni de formare pentru părinţi. Ele oferă ocazii ca grupul 
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de adulţi să se sudeze, să discute unii cu ceilalţi, să-şi împărtăşească din experienţă unii altora, dar mai ales 
să afle noutăţi legate de psihologia copilului, procesul de învăţare, instituţia şcolară unde învaţă copilul. 
Sunt ocazii unde se pot proiecta activităţi dorite de părinţi, pentru viitor. 

 Lectoratul cu părinţii, vizita la domiciliul elevului, masa rotundă, discuţiile individuale oferă şi ele 
ocazii în care părinţii pot afla, pot găsi soluţii potrivite la diferite probleme apărute în relaţia cu copilul. Pot 
fi consiliaţi de către profesor, iar profesorul poate afla multe aspecte din viaţa copilului şi a familiei sale, 
care îl pot ajuta să înţeleagă mai bine fiecare situaţie în parte. 

 Fiecare ocazie trebuie, organizată cu atenţie şi competenţă de către cadrul didactic, cu un scop bine 
definit astfel încât şi rezultatele să fie pe măsura aşteptărilor, în beneficiul copilului şi al şcolii. 

 ,,Un copil este o fiinţă pe care ne-a împrumutat-o Dumnezeu ca să facem un curs intensiv despre 
cum să iubim pe cineva mai mult decât pe noi înşine, despre cum să ne schimbăm cele mai mari defecte 
pentru a le da cele mai bune exemple şi despre cum să învăţăm să avem curaj.  

 Da, asta e! Să fii tată sau mamă este cel mai mare act de curaj pe care îl poate face cineva, pentru că 
presupune să te expui la toate tipurile de durere, dar mai ales incertitudinii că faci lucrurile corect şi temerii 
de a nu pierde ceva atât de iubit. A pierde? Cum? Nu e al nostru?  

 A fost doar un împrumut. Cel mai preţios şi mai minunat împrumut, pentru că sunt ai noştri atâta 
timp cât nu pot avea grijă de ei înşişi, după aceea aparţin vieţii, destinului şi familiilor lor. Dumnezeu să 
binecuvânteze pentru totdeauna copiii noştri, pentru că pe noi deja ne-a binecuvântat cu ei.''-Jose Saramago. 
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DATINI ȘI TRADIȚII DE CRĂCIUN  

 
PROF. INV. PREȘC. MORARU OANA  

 GRADINIȚA ”BAMBI”, BACAU 
 
«Anul acesta nu mai miroase ca în copilărie, a coji de portocală și cozonac….miroase a 

boală…CRACIUNUL SE APROPIE SI IN SUFLET, CU TEAMA, PRIVIM CATRE LUMINĂ !» 
 
Luna decembrie este cea mai așteptată și mai îndrăgită lună din an de toată lumea, dar mai ales de 

copii. Spunem că este cea mai îndrăgită, pentru că este plină de sărbători ce aduc bucurii în sufletul nostru. 
Marile bucurii pe care ni le aduce această ultimă lună a anului sunt Sărbătorile Crăciunului, cu toate 
credinţele şi datinele care le însoţesc. 

Primul semn că se apropie Sărbătorile este dat de Sfântul Nicolae: în fiecare casă, copiii îşi pregătesc 
ghetele, lustruindu-le şi punându-le lângă uşă. Moș Nicolae vine în noaptea de 5 spre 6 decembrie și trece 
pe la toate casele pentru a lăsa câte ceva în ghete: cadouri pentru cei care au fost buni şi cuminţi sau câte o 
nuielușă pentru cei neascultători. 

Nașterea Domnului Iisus Hristos este sărbătorită în zilele de 25, 26 și 27 decembrie, iar seara de 24 
decembrie este cunoscută și sub denumirea de Ajunul Crăciunului. Sărbătoarea Crăciunului datează încă 
din secolul al IV-lea, când Biserica Creștină a stabilit această dată nu întâmplător, ci pentru a concura cu 
nașterea zeului Soare din tradițiile păgâne. Mulți istorici ai religiei sunt însă de părere că Nașterea Domnului 
ar fi avut loc spre sfârșitul iernii. De altfel, există unele discrepanțe între datele la care se sărbătorește 
Crăciunul: creştinii ortodocşi de rit vechi îl sărbătoresc pe 7 ianuarie, după calendarul iulian, care este 
decalat cu 13 zile față de cel oficial. 

Tradițiile Crăciunului au fost îmbogățite de la an la an. Cei mici îl așteaptă an de an pe Moș Crăciun 
cu plete dalbe, care vine cu tolba încărcată de cadouri pentru copiii cuminți, iar cu câteva zile înainte de 
Crăciun se împodobește bradul cu ornamente de culoare roșie sau verde. Obiceiul bradului de Crăciun ar fi 
apărut în Germania, unde legenda spune că Sfântul Bonifaciu a ordonat tăierea stejarilor, venerați de păgâni. 
În cădere, stejarii au distrus toți copacii din prajmă, mai puțin bradul, care a devenit de atunci un simbol al 
acestei sărbători și este împodobit în seara de Ajun. 

În România, există mai multe tradiții și obiceiuri de Crăciun, transmise din generație în generație. În 
satele din Oltenia, în Ajunul Crăciunului, gospodarii se trezesc dis-de-dimineață, aprind focul în sobă și 
ațâță jarul cu ajutorul unui vreasc, în timp ce rostesc o urare de Crăciun: "Bună dimineața lui Ajun! /C-a 
venit într-un ceas bun /Să ne-aducă: porcii grași și unturoși /Și oamenii sănătoși, /Vacile cu viței, oile cu 
miei, scroafele cu purcei, cloștile cu pui, găinile cu ouă. La anul și la mulți ani!”. 

Obiceiul colindatului 
Una dintre cele mai îndrăgite tradiții de Craciun este mersul cu colindul. În prima zi de Crăciun, 

colindătorii merg din casă în casă cu steaua în mână și le vestesc oamenilor nașterea lui Iisus prin cântece 
și poezii. Se spune că acela care nu le deschide poarta colindătorilor va avea parte de un an neroditor și de 
ghinioane în casă, cauzate de zgârcenia de care a dat dovadă. 

În Maramureș, la colindat merg și adulții, nu numai copiii. Ei sunt primiți de gazde și cinstiți cu 
cozonac, sărmăluțe, preparate din carne de porc, colaci și vin. 

Tot în data de 25 decembrie, oamenii le trimit urări și mesaje de Crăciun celor dragi, cărora le 
transmit gândurile lor bune. 

Un alt obicei popular este atârnarea unei crenguțe de vâsc în case. Vâscul apare în mai multe culturi, 
iar originea sa nu este cunoscută. De exemplu, poparele scandinave credeau că vâscul o reprezintă pe zeița 
dragostei, Friga, și că acele cupluri care se sărută sub vâsc vor fi împreună toată viața. În tradiția creștin-
ortodoxă, se spune că acela care pune vâsc în casă va avea un an îmbelșugat, fericire și pace în familie. 

Gospodinele știu că toata casa trebuie curățată lună înainte de Ajun, când nu mai au voie să dea cu 
mătura, pentru că o veche superstiție spune că așa se alungă norocul din casă. Iar creștinii nu au voie să bea 
rachiu în Ajunul Craciunului. 
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O altă tradiție specifică Munteniei, Olteniei și Banatului este ca gospodinele să prepare un aluat folosit 
pentru a alunga deochiul animalelor din gospodărie. Astfel, animalele vor fi sănătoase tot anul și vor da 
mai mult lapte. 

 
Tradiție specific românească de Crăciun 
La Mărișel, o localitate de lângă Cluj, un obicei străvechi de Crăciun este atât de frumos încât a fost 

inclus în patrimoniul UNESCO. Aici, în inima munților Apuseni, toate tradițiile sunt păstrate cu sfințenie. 
Există un obicei străvechi numit „Junii Măriselului”: un grup de 10 tineri necăsătoriţi, care în fiecare an vin 
la biserica din sat, după care ies în faţa lăcașului de cult, dansează şi colindă. La un moment dat, junii, le 
invită la dans pe fetele care nu sunt căsătorite. 

La Dumbrăviţa, în județul Braşov, se păstrează o tradiţie veche de două secole. E singura localitate 
din ţară în care bradul se împodobeşte chiar în ziua de Crăciun. Pomul de Crăciun va rămâne în centrul 
comunei până după Bobotează. Vătafii, adică tinerii care au făcut şi armata, şi penaşii, feciorii care urmează 
să se însoare, sunt cei care aduc în centrul comunei bradul.  

Tradiția mesei din Ajun și a postului de Crăciun 
O altă tradiție importantă este chiar masa de Crăciun. În data de 25 decembrie ia sfârșit postul 

Crăciunului, care durează aproximativ șase săptămâni. În această zi, oamenii se pot desfăta cu bucatele 
tradiționale de Crăciun: tobă, lebăr, sarmale, caltaboși, colaci, cozonaci, pită, prăjituri, salate, cârnați sau 
friptură. Carnea folosită pentru prepararea bucatelor de Crăciun este proaspătă, întrucât de Ignat, în data de 
20 decembrie, are loc un alt obicei: tăierea porcului. 

 Pe lângă acestea, al căror subiect este Naşterea Domnului, românii mai fac urări prin intermediul 
unor alte colinde, create pe baza unor obiceiuri laice: "Pluguşorul", "Capra", "Ursul", "Sorcova„ ce au loc 
în Ajunul Anului Nou. Pluguşorul copiilor este tot un obicei stravechi. În Ajunul Anului Nou, cetele de 
copii intră din casă în casă ca să ureze un an nou cu bucurii, sănătate și belșug, purtând bice, din care 
pocnesc, clopoţei, tălăngi etc. 

Aparţinând obiceiurilor de Anul Nou, umblatul cu sorcova e mai cu seama bucuria copiilor. Aceştia 
poartă o crenguţă înmugurită de copac sau o sorcovă confecţionată dintr-un băţ în jurul căruia s-au împletit 
flori de hârtie colorată. 

"Capra" este - de fapt - un om mascat, ascuns sub un costum larg, care ţine deasupra capului un băţ 
în vârful căruia este cioplit un fel de cap de capră. “Falca” de jos a “caprei” este mobila, astfel încât gura 
acesteia se poate închide sau deschide, dar mai ales poate “clămpăni”, făcând un zgomot specific. Este un 
colind vesel, cu umor, care provine dintr-un străvechi ritual agricol, practicat pentru a aduce rodnicie în 
anul ce vine. 

Asemănător cu “Capra” este obiceiul de a umbla cu “Ursul”, ce urmărea fertilizarea şi purificarea 
solului şi a gospodăriei. Ursul este întruchipat de un flăcău care poartă pe cap, pe umeri şi pe spate blana 
unui astfel de animal, având în jurul urechilor nişte ciucuri roşii. “Ursul” este însoţit de un grup de 
colindători mascaţi şi costumaţi, care reprezintă diverse animale sau personaje şi care îl aţâţă prin strigături. 

Crăciunul reprezintă pentru fiecare dintre noi un moment deosebit. E o sărbătoare care ne face să 
ne privim viaţa altfel, să-i vedem pe ceilalţi într-o lumină favorabilă, să ne deschidem sufletul mai uşor. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE ÎN PARTENERIAT CU 

PĂRINȚII 

 

 PROF. ÎNV. PRIMAR - MOREA MILUȚ 

 ȘCOALA PRIMARĂ IACOBENI, JUD. CLUJ 
 

Activitățile artistice au un rol foarte important în viața copiilor, contribuind la acumularea 

cunoștințelor și la lărgirea orizontului de cunoaștere al acestora, îmbogățind și nuanțând viața lor afectivă, 

oferindu-le prilej de a trăi emoții variate.Totodată, munca în echipă contribuie la dezvoltarea simțului de 

răspundere al fiecărui copil și al întregului colectiv, prin dorințe comune de a obține rezultate bune, 

favorizează stabilirea unei discipline conștiente pe parcursul repetițiilor și în cadrul desfășurării 

lor.Contactul cu un public prezent în număr mare sau mic la diferite activități educative, trezește în copii 

energia latentă, dorința de a învinge greutățile ivite, de a-și stăpâni timiditatea, le cultivă spiritul de 

inițiativă, de independență în acțiune, iar pregătirea din timpul repetițiilor contribuie la stimularea 

interesului pentru muncă și a disciplinei muncii îndeplinite cu conștiinciozitate. 

 Prezența și implicarea părinților în cadrul acestor activități, nu pot decât să aducă un plus de valoare 

acestora. Aceștia pot procura, pentru serbare, costumele necesare, pot ajuta la realizarea decorului, pot 

organiza ei înșiși momente, pe care le pot prezenta la serbare, de exemplu, pot cânta un colind, în cadrul 

serbării de iarnă, pot să ofere încredere micuților în forțele proprii, prin atitudinea pozitivă pe care o au față 

de aceste manifestații. Cadrele didactice trebuie să utilizeze aptitudinile deosebite ale părinților. În cazul în 

care un părinte este muzician putem să-l implicăm în aceste activități prin realizarea unui moment deosebit. 

Astfel, între unii părinți se pot înfiripa relații de încredere și cooperare, cerând ajutor atunci când au nevoie. 

Informațiile primite și abilitățile dobândite le dau încredere și competențe sporite.Familia și școala trebuie 

să împartă responsabilitățile în educarea copiilor. Ambii au un rol fundamental în dezvoltarea integrală a 

copilului. Colaborarea familiei cu școala dezvoltă copiilor impresia că, deși se află în două spații diferite, 

ele sunt complementare. Participarea activă a părinților în viața școlară a copiilor se materializează printr-

o mai bună autostimă a copiilor, un randament școlar mai bun, relații și atitudini pozitive ale părinților 

despre școală. 

 După părerea mea, educația este un proces împărțit între părinți și cadre didactice, al cărui obiectiv 

comun este formarea integrală a copiilor. 
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE 

 ÎN PARTENERIAT CU PĂRINŢII 
 

EDUC.: MOȘ MONICA,  
G.P.P. ”5 URSULEȚI” RONTAU 

 

 Motivul realizării acestui parteneriat este necesitatea menţinerii unităţii de cerinţe în educaţia 
copilului, necesitatea realizării unei legături reale între şcoală şi familie ca parteneri egali în educaţia 
copilului. Scopul acestui parteneriat este implicarea şi participarea reală a părinţilor în activităţile la clasă 
şi la cele extracurriculare.Ca obiective majore ale acestui parteneriat aş aminti: formarea părinţilor în 
spiritul ideii de parteneri egali în educaţia copiilor; convingerea părinţilor pentru a investi în dezvoltarea 
personală a copilului şi a grupului în ansamblu; implicarea părintilor în atragerea de resurse (financiare sau 
materiale) necesare unei bune desfăşurări a actului educaţional; creearea unui mediu educativ pozitiv, 
favorabil, adecvat pentru o stimulare continuuă a învătarii spontane a copilului; achizitionarea de către 
părinţi a unor informaţii şi cunoştiinţe pe care să le folosească în educarea propriilor copii; implicarea 
părinţilor în atragerea şi găsirea de resurse materiale şi financiare necesare derulării serbării de Crăciun, de 
sfârşit de an şcolar, organizării de excursii şcolare. 

 Învățământul primar este o treaptă importantă și responsabilă în cadrul sistemului de învățământ. El 
constituie temelia includerii copilului în activitatea asiduă și ordonată dintr-o colectivitate de semeni, care 
este mereu în schimbare și presupune competitivitate. 

 Școala îl învață pe copil să se situeze printre semeni, să se obișnuiască cu anumite cerințe și realități 
sociale. Dar educația în familie constituie prima școală a copilului, partea cea mai importantă a pregătirii 
lui pentru viața socială și productivă. Familia trebuie să fie prima instituție socială care se preocupă de 
asigurarea condițiilor necesare dezvoltării normale a copilului. Școala și familia sunt cei doi poli de 
rezistență ai educației, care contribuie prin mijloace specifice la formarea tinerilor. 

Odată cu intrarea în școală, copilul trăiește în două lumi diferite: una a familiei, colorată încă de 
afectivitatea primei copilării, cealaltă, a școlii, încărcată de noi exigențe și de promisiunile viitorului, la fel 
de importante. Dacă aceste medii educaționale se completează și se susțin, ele asigură într-o mare măsură 
buna integrare a copilului în activitatea școlară și, pe plan mai general, în viața socială. 

 Obiectivul cel mai important al colaborării dintre școală și familie în perioada școlarității mici îl 
reprezintă susținerea eforturilor copilului pentru ca acesta să dobândească primele instrumente ale muncii 
intelectuale și să obțină succesul școlar. Clasa reprezintă pentru elevi al doilea mediu de socializare, după 
familie. Aici elevul va trăi și experimenta, va învăța deprinderi sociale necesare pentru viață. 

În activitatea pe care o desfășurăm, am pornit întotdeauna de la „punctele forte”ale elevilor și cele ale 
noastre ca învățător, cum ar fi: ce știe elevul, ce poate să facă, ce îi este îngăduit să realizeze, spre ce are 
înclinații, de ce abilități didactice dispune. 

Apoi am avut în vedere”punctele slabe”pe care vrem să le îndreptăm(ce nu știe elevul, ce n-a înțeles, 
ce nu poate să facă, ce nu ne este îngăduit nouă ca învățători să facem). Este necesară o bună cunoaștere a 
elevilor și totodată o bună cunoaștere a forțelor proprii. Folosirea metodelor interactive ( discuțiile 
colective, interpretarea de roluri, rezolvarea în grup a unor probleme, efectuarea de experiențe) asigură 
condițiile oportune elevilor să se afirme atât individual, cât și în echipă. 
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 Am ajutat elevii să treacă peste rețineri, să-și exprime în mod deschis opiniile personale, să vorbească 
despre evenimentele la care participă, despre calitățile și defectele lor. Elevii au dobândit nu numai curajul 
exprimării unor opinii, ci și respectul pentru părerile colegilor, ale părinților, pentru adevăr. În felul acesta 
am pus pe fiecare elev în situația de a-și exercita, în clasă, principalele însușiri care-i definesc personalitatea, 
făcându-i participanți activi, dar și colaboratori, parteneri ai noștri în ducerea la bun sfârșit a tuturor 
activităților. 

 Calitatea proceselor de comunicare ce se stabilesc în grupul școlar depinde de potențialul 
comunicativ al fiecăruia dintre membrii lui. Educatorul trebuie să dețină înainte de toate, bune calități de 
mediator pentru a-i facilita procesul stabilirii unor interacțiuni directe, sincere, bazate pe încredere între 
elevi, dar și între sine și fiecare dintre elevi. 

În domeniul colaborării școală-familie, punctul de plecare este cunoașterea prealabilă a părinților de 
către învățător, a familiei, a climatului familial. Activitatea educativă îmbracă și în școala noastră o 
multitudine de forme la următoarele nivele: comitetul de părinți, consiliul reprezentativ al părinților, vizitele 
la domiciliu, corespondența cu părinții, consultațiile pedagogice, implicarea părinților în activitățile școlii, 
activitățile nonformale(excursii, cercuri, serbări, aniversări, cursuri), consultații la cererea părinților. 

Numărul mare de contacte școală-familie nu asigură neapărat rezultate fructuoase. Întâlnirile 
colective cu părinții reprezintă cea mai “profitabilă”și democratică formă de colaborare a învățătorului cu 
familiile elevilor săi. Pentru învățător înseamnă un cadru de manifestare și de perfecționare a calităților sale 
manageriale, un moment optim de conștientizare și de mobilizare a părinților într-un parteneriat real, prilej 
de a învăța și el din experiența părinților. Pentru părinți, adunările colective reprezintă tot atâtea prilejuri 
de autoevaluare și de sporire a competențelor educative, de informare pedagogică avizată, decide 
înțelegerea complexității fenomenului instructiv-educativ și a poziției pe care o ocupă în acest proces. 

În toate cazurile de întâlniri, contacte, proiecte, raporturi mutuale, au fost implicați, în mod egal, elevii 
ca parteneri de dialog și ca beneficiari ai unor servicii educaționale de calitate necesare dezvoltării 
armonioase a personalității. 

 

 

 

Bibliografie: 

*Moisin, Anton-Părinți și copii, Editura didactică și pedagogică, București, 1995. 
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TRADITII SI OBICEIURI ALE SARBATORILOR DE IARNA 

 
 INV. ED. MOVILA VALENTINA 

CSEI FAGARAS-SEDIUL VICTORIA 
 
Craciunul ne aduce bucurie si ne aminteste de anii copilariei, de emotia asteptarii venirii mosului, de 

impodobirea bradului si de mirosul de cozonaci care invaluie casa impodobita de sarbatoare. Craciunul este 
una dintre cele mai importante sarbatori crestine si este asteptat cu nerabdare de toata lumea, indiferent de 
varsta. Sunt asteptate cu drag cadourile lui Mos Craciun, colindele si mirosul de brad. 

Bradul are rolul principal in perioada Craciunului. Impodobitul lui este cel mai indragit obicei de 
sarbatori, datorita simbolurilor care i se atribuie: iubire, bucurie si fericire, magie, viata, sanatate . Bradul 
a devenit centrul sarbatorilor de iarna. 

Cea mai importanta sarbatoare a iernii, Nașterea Domnului, aduce cu ea un obicei frumos, 
colindul. Aceste cantece au rolul de a anunta Nasterea Mantuitorului Isus Hristos, iar colindatorii reprezinta 
chipul ingerilor care au vestit nasterea lui. Colindatorii sunt imbracati in porturi populare( mai ales in lumea 
satului) si merg din poarta in poarta sau din usa in usa si canta colindele aducand vestea ca s- a nascut 
Isus.Unii gospodari primesc colindatorii in casa si sunt cinstiti cu fructe, colaci sau bani.Se spune ca acela 
care nu deschide poarta colindatorilor va avea parte de un an neroditor si de ghinioane în casa, cauzate de 
zgarcenia de care a dat dovada.Un alt obicei este capra a carei masca evoca personaje biblice. 

Un alt obicei care în timp si-a pierdut semnificatia este mersul cu steaua. Acesta avea rolul de a vesti 
oamenii de nasterea lui Hristos: copiii care mergeau cu steaua se deghizau în magi şi vesteau marea 
minune.Acestia canta„Steaua sus rasare“, dar si alte cantece tematice. 

Mersul cu Pluguşorul este intotdeauna insotit de strigaturi, pocnete de bici şi sunete de clopotei. Mai 
demult se mergea la urat cu plugul tras de boi dar in zilele noastre fost înlocuit de buhaiul care imită mugetul 
boilor.  

Un obicei de Anul Nou, care aduce mare bucurie copiilor, este umblatul cu sorcova. Acestia au o 
crenguta de copac sau o sorcova facuta dintr-un bat impodobit cu flori de hartie colorata si beteala si arunca 
prin casa celui sorcovit grau sau orez simbolizand belsugul dorit. Atingand de mai multe ori persoanele cu 
sorcova sunt facute urari de sanatate si prosperitate. 

Mersul cu Ursul este iarasi un obicei popular mascat foarte raspandit in satele romanesti, care a fost 
preluat de urători si la oraş. Semnificatia Ursului simbolizeaza moartea si reinvierea naturii. Masca este 
confecţionată din blana şi capul animalului care este investit cu puteri magice, terapeutice, relevate sub 
comanda unui conducator denumit ursar, care îndeamna animalul sa danseze in ritmul tobelor. 

Obiceiul care incheie sirul sarbatorilor de iarna este lasarea crucii. Acesta are loc de abaoboteaza si 
consta in aruncarea crucii in apa de catre preot dupa incheierea slujbei de la biserica. Feciorii cei mai 
curajosi se arunca in apa rece pentru a recupera crucea. Acesta este apoi cinstit si purtat cu mare fala prin 
sat si laudat pentru curaj. 

Acestea sunt doar cateva dintre traditiile si obiceiurile de iarna intalnite in Romania, fiecare adaptate 
diferitelor regiuni.Aceste traditii si obiceiuri de Craciun si Anul Nou sunt asteptate cu nerabdare si emotii 
de copii, tineri si batrani. 
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ROLUL ACTIVITAȚILOR EDUCATIVE IN DEZVOLTAREA 

PERSONALITAȚII ELEVILOR 
 

PROF. MOVILEANU MARICICA,  
ȘCOALA GIMNAZIALA ,,DIMITRIE STURDZA” TECUCI 

 
Activitățile extracurriculare au avut întotdeauna un impact pozitiv asupra dezvoltării personalității 

elevului deoarece prin intermediul acestora, copilul își va folosi și îmbogăți alte abilități de viață nu doar 
cele formale. 

Fiind în prejma sărbătorilor de iarnă voi da câteva exemple de activități ce se pot desfășura cu elevii 
dar bineînțeles fără a se lăsa la o parte părinții care au fost și vor fi mereu parteneri de valoare în realizarea 
acestora.  

În acest an școlar ne confruntăm cu o situație specială. Luptând pentru păstrarea sănătății trebuie să 
respectăm regulile impuse de statul nostru și să contribuim în acest fel la limitarea impactului negativ adus 
de răspândirea virusului COVID. Trecerea în regim on-line a făcut mai dificilă realizarea unor activități 
extrașcolare specifice Crăciunului: serbările școlare, colindul, mersul la biserică etc. Nu a fost ușor dar 
adaptarea a venit pe parcurs.  

O activitate atrăgătoare pentru elevii din clasele mici a constituit-o realizarea de către aceștia a unei 
scene de iarnă cu prezentarea unor detalii specifice sărbătorilor pe care toți le așteptăm cu drag. Iată câteva 
din rezultatele muncii lor: 

 
 
O altă activitate atractivă a fost împodobirea bradului de Crăciun alături de familie apoi prezentarea 

rezultatului în cadrul unei ședințe on-line.  
De mare impact a fost folosirea aplicației wordwall.net prin intermediul căreia elevii au creat propriile 

joculețe despre frumoasele sărbători de iarnă. Au fost încântați sa descopere că pot realiza și singuri 
materiale care eventual pot fi folosite de alți colegi interesați. 

Alături de clasele de gimnaziu se pot înfăptui activități de voluntariat, bineînțeles respectându-se toate 
normele de distanțare socială impuse. În realizarea lor se poate observa foarte clar implicarea lăudabilă și 
absolut necesară a părinților. În primul rând sunt identificați elevii care ar pute beneficia de sprijinul 
colegilor săi apoi în funcție de posibilități realizarea de pachete cadou pe care să le primească ca un cadou 
special de Crăciun. 

Iată deci că și în cadrul acestui an atipic din toate punctele de vedere se pot găsi modalități de a realiza 
activități extrașcolare cu impact asupra elevilor dar și a comunității din care fac parte fiindcă sărbătoarea 
Crăciunului în sine e o sărbătoare a bucurie dar și a dăruirii. Crăciunul este un moment de bucurie intensă 
în care uităm de viaţa noastră obişnuită. Devenim astfel ceea ce suntem cu adevărat: fiinţe umane pline de 
iubire, generozitate, puritate şi deschidere sufletească. 
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE 

 ÎN PARTENERIAT CU PĂRINŢII 
 

 MUFTAR FLORINA 

 

 Un copil este ca o sămanta de floare…Cât de frumos va creşte, cât de frumos va rodi, depinde de 
grădinarul care o va îngriji, de ce pămînt şi de câtă lumină şi apă are, de cât e de ferită de frig, de furtună şi 
de soare prea tare. E atât de plăpândă… Cum ai putea s-o rupi ori să o calci în picioare, când e tot ce va mai 
rămâne în urma ta?” Irina Petrea 

 După cum bine se ştie, familia reprezintă factorul primordial în educarea unui copil şi educaţia începe 
în familie, de aceea legătura dintre scoala şi mediul familial va trebui să se întrepătrundă.. 

 Educaţia în familie are ca scop formarea unui om cu o dezvoltare multilateral şi armonioasă. Părinţii 
sunt datori să crească copilul, să se îngrijească de sănătatea, educaţia, învăţătură şi pregătirea profesională 
a acestuia. Această funcţie are ca finalitate integrarea eficientă a individului în societate, acest lucru 
realizându-se prin formare dupa un anumit ideal de personalitate. 

Obiectivul cel mai important al colaborării dintre școală și familie în perioada școlarității mici îl 
reprezintă susținerea eforturilor copilului pentru ca acesta să obțină succesul școlar. 

 În fiecare an realizez un parteneriat cu părinţii elevilor pe care îi îndrum, parteneriat denumit “Doi 
parteneri-un singur scop”. Motivul realizării acestui parteneriat este necesitatea menţinerii unităţii de 
cerinţe în educaţia copilului, necesitatea realizării unei legături reale între şcoală şi familie ca parteneri egali 
în educaţia copilului. Scopul acestui parteneriat este implicarea şi participarea reală a părinţilor în 
activităţile la clasă şi la cele extracurriculare.Ca obiective majore ale acestui parteneriat aş aminti: formarea 
părinţilor în spiritul ideii de parteneri egali în educaţia copiilor; convingerea părinţilor pentru a investi în 
dezvoltarea personală a copilului şi a grupului în ansamblu; implicarea părintilor în atragerea de resurse 
(financiare sau materiale) necesare unei bune desfăşurări a actului educaţional; creearea unui mediu 
educativ pozitiv, favorabil, adecvat pentru o stimulare continuuă a învătarii spontane a copilului; 
achizitionarea de către părinţi a unor informaţii şi cunoştiinţe pe care să le folosească în educarea propriilor 
copii; implicarea părinţilor în atragerea şi găsirea de resurse materiale şi financiare necesare derulării 
serbării de Crăciun, de sfârşit de an şcolar, organizării de excursii şcolare. 

Învățământul primar este o treaptă importantă și responsabilă în cadrul sistemului de învățământ. El 
constituie temelia includerii copilului în activitatea asiduă și ordonată dintr-o colectivitate de semeni, care 
este mereu în schimbare și presupune competitivitate. 

Școala îl învață pe copil să se situeze printre semeni, să se obișnuiască cu anumite cerințe și realități 
sociale. Dar educația în familie constituie prima școală a copilului, partea cea mai importantă a pregătirii 
lui pentru viața socială și productivă. Familia trebuie să fie prima instituție socială care se preocupă de 
asigurarea condițiilor necesare dezvoltării normale a copilului. Școala și familia sunt cei doi poli de 
rezistență ai educației, care contribuie prin mijloace specifice la formarea tinerilor. 

Odată cu intrarea în școală, copilul trăiește în două lumi diferite: una a familiei, colorată încă de 
afectivitatea primei copilării, cealaltă, a școlii, încărcată de noi exigențe și de promisiunile viitorului, la fel 
de importante. Dacă aceste medii educaționale se completează și se susțin, ele asigură într-o mare măsură 
buna integrare a copilului în activitatea școlară și, pe plan mai general, în viața socială. 
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Obiectivul cel mai important al colaborării dintre școală și familie în perioada școlarității mici îl 
reprezintă susținerea eforturilor copilului pentru ca acesta să dobândească primele instrumente ale muncii 
intelectuale și să obțină succesul școlar. Clasa reprezintă pentru elevi al doilea mediu de socializare, după 
familie. Aici elevul va trăi și experimenta, va învăța deprinderi sociale necesare pentru viață. 

În activitatea pe care o desfășurăm, am pornit întotdeauna de la „punctele forte”ale elevilor și cele ale 
noastre ca învățător, cum ar fi: ce știe elevul, ce poate să facă, ce îi este îngăduit să realizeze, spre ce are 
înclinații, de ce abilități didactice dispune. 

Apoi am avut în vedere”punctele slabe”pe care vrem să le îndreptăm(ce nu știe elevul, ce n-a înțeles, 
ce nu poate să facă, ce nu ne este îngăduit nouă ca învățători să facem). Este necesară o bună cunoaștere a 
elevilor și totodată o bună cunoaștere a forțelor proprii. Folosirea metodelor interactive (discuțiile colective, 
interpretarea de roluri, rezolvarea în grup a unor probleme, efectuarea de experiențe) asigură condițiile 
oportune elevilor să se afirme atât individual, cât și în echipă. 

Am ajutat elevii să treacă peste rețineri, să-și exprime în mod deschis opiniile personale, să vorbească 
despre evenimentele la care participă, despre calitățile și defectele lor. Elevii au dobândit nu numai curajul 
exprimării unor opinii, ci și respectul pentru părerile colegilor, ale părinților, pentru adevăr. În felul acesta 
am pus pe fiecare elev în situația de a-și exercita, în clasă, principalele însușiri care-i definesc personalitatea, 
făcându-i participanți activi, dar și colaboratori, parteneri ai noștri în ducerea la bun sfârșit a tuturor 
activităților. 

Calitatea proceselor de comunicare ce se stabilesc în grupul școlar depinde de potențialul comunicativ 
al fiecăruia dintre membrii lui. Educatorul trebuie să dețină înainte de toate, bune calități de mediator pentru 
a-i facilita procesul stabilirii unor interacțiuni directe, sincere, bazate pe încredere între elevi, dar și între 
sine și fiecare dintre elevi. 

În domeniul colaborării școală-familie, punctul de plecare este cunoașterea prealabilă a părinților de 
către învățător, a familiei, a climatului familial. Activitatea educativă îmbracă și în școala noastră o 
multitudine de forme la următoarele nivele: comitetul de părinți, consiliul reprezentativ al părinților, vizitele 
la domiciliu, corespondența cu părinții, consultațiile pedagogice, implicarea părinților în activitățile școlii, 
activitățile nonformale(excursii, cercuri, serbări, aniversări, cursuri), consultații la cererea părinților. 

Numărul mare de contacte școală-familie nu asigură neapărat rezultate fructuoase. Întâlnirile 
colective cu părinții reprezintă cea mai “profitabilă”și democratică formă de colaborare a învățătorului cu 
familiile elevilor săi. Pentru învățător înseamnă un cadru de manifestare și de perfecționare a calităților sale 
manageriale, un moment optim de conștientizare și de mobilizare a părinților într-un parteneriat real, prilej 
de a învăța și el din experiența părinților. Pentru părinți, adunările colective reprezintă tot atâtea prilejuri 
de autoevaluare și de sporire a competențelor educative, de informare pedagogică avizată, decide 
înțelegerea complexității fenomenului instructiv-educativ și a poziției pe care o ocupă în acest proces. 

În toate cazurile de întâlniri, contacte, proiecte, raporturi mutuale, au fost implicați, în mod egal, elevii 
ca parteneri de dialog și ca beneficiari ai unor servicii educaționale de calitate necesare dezvoltării 
armonioase a personalității. 
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*Boroș, Maximilian-Profesorul și elevii, Editura Gutinul, Colecția de pedagogie, Maramureș, 1994 
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IMPORTANŢA PARTENERIATULUI GRĂDINIŢĂ – FAMILIE 

 
PROF. INV. PRESCOLAR: MURARASU DELIA 

ŞCOALA GIMNAZIALA DAN IORDACHESCU HLIPICENI, BOTOSANI 
 
 “Fiecare copil pe care îl educăm este un OM dăruit societăţii” (N. Iorga) 
 Activitatea educativă în grădiniţă reprezintă o acţiune coerentă, unitară, complexă, care nu poate fi 

izolată de alte influenţe educative ce se exercită asupra copilului. Educația copilului este un demers care 
presupune un schimb de experiență, de valori și competență între toți adulții care îl susțin în demersul său 
de dezvoltare integrală. 

 Primii educatori ai copilului sunt părinţii. Familia reprezintă primul spațiu formativ pentru copil, 
aceasta îl pregăteşte pentru integrarea în grădiniţă, orientându-l spre lumea cunoaşterii, a activităţilor 
curente, iniţiindu-l în deprinderi fundamentale. Aceasta reprezintă mediul socio-cultural în care copilul s-a 
născut, şi- a dezvoltat primele deprinderi de viaţă sănătoasă (deprinderi igienice, de alimentaţie, de 
comportament), acestea constituind baza unei dezvoltari ulterioare, care işi vor lasa amprenta asupra întregii 
personalităţi. 

 După familie, grădiniţa constituie prima experienţă de viaţă a copilului în societate. Această instituţie 
îl pune într-un cadru nou prin dimensiunile şi conţinutul său. Aici, copilul face cunoştinţă cu activităţi şi 
obiecte care-i stimulează gustul pentru investigaţie şi acţiune, îl provoacă să se exprime şi îi propune, 
incipient, angajarea în relaţiile sociale de grup. Adaptându-şi metodele la formele particulare ale vieţii 
mentale ale copilului, grădiniţa încearcă să răspundă specificului activităţii fiecărei vârste şi să identifice 
mijloacele şi activităţile necesare pentru o dezvoltare complexă a forţelor infantile în vederea maturizării 
lor. 

Grădiniţa şi familia sunt pilonii de rezistenţă ai educaţiei preşcolare, acestea trebuie să se completeze 
şi să se susţină reciproc, astfel sa existe o strânsă legătură între educaţia oferită de grădiniţă si cea din mediul 
familial. 

 Parteneriatul educational este o formă de colaborare realizată la nivelul procesului educativ, cu 
scopul de a sprijini dezvoltarea copilului. Acesta presupune comunicare şi colaborare eficientă între 
participanţi, stabilirea unor roluri şi responsabilităţi în cadrul acestuia, acceptarea diferenţelor de opinii, 
cooperere şi relaţionare în vederea realizării unor obiective comune. Programele de educaţie timpurie din 
toată lumea definesc parteneriatul cu părinţii, ca agenţi educaţionali, drept un principiu fundamental al 
organizării şi funcţionării instituţiei preşcolare.(Glava, Glava, 2002, p.229) 

 Copiii care vin in grădiniţă pot avea dificultăţi de adaptare, atât în sensul socializării, cât şi din punct 
de vedere intelectual, estetic, fizic. Cauzele acestora se pot identifica de către educatoare, iar soluţionarea 
lor se face împreună cu părinţii. Atât părinţii copiilor cu dificultăţi, cât şi ai celor cu dezvoltare firească, 
este bine să fie consultaţi, invitati pentru a stabili programe educative interactive, la care să participe şi 
familia.  

 Parteneriatul dintre grădiniţă şi familie cunoaşte numeroase forme în care activitatea propusă 
conduce la creşterea şi educarea copilului prin armonizarea celor doi factori educativi: 

• Comitetul de părinţi - se alege în fiecare an şcolar, în adunarea generală a parinţilor; 
• Şedinţele cu părinţii – se organizează de obicei semestrial, iar in cadrul lor sunt prezentate 

principalele aspecte ale activităţii grădiniţei; 
• Consultaţiile pedagogice individuale sau colective cu părinţii - aceste întâlniri au un rol 

important pentru cunoasterea copilului, comunicare, susţinerea învaţării şi soluţionare unor conflicte; 
• Vizitele periodice la domiciliul copilului- scopul acestora este întărirea legăturii cu familia, 

pentru a cunoaşte programul şi activităţile preşcolarului, ele fiind facute cu acordul părinţilor; 
• Atelierele de lucru cu părinţii, centrate pe anumite teme educaţionale – au ca scop formarea şi 

dezvoltarea competenţelor parentale, acestea pot fi organizate sub formă de jocuri, joc de rol, activităţi pe 
centre; 
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• Derularea unor activităţi opţionale în parteneriat cu părinţii- implicarea în activitaţile de la 
grupa, activităţi extraşcolare; 

• Informarea părinţilor pe cale scrisă a progreselor copiilor- părinţilor li se comunică informaţii 
cu privire la progresele copiilor şi a temelor ce urmează a fi abordate; 

• Serbări, excursii, expoziţii cu lucrările copiilor- în cadrul cărora părinţii cunosc evoluţia 
copiilor; 

 În concluzie, parteneriatul educaţional cu familia este un demers pedagogic complex, psihologic, de 
comunicare şi colaborare reciprocă. Dacă familia va fi implicată de la început în programul educativ, ea va 
percepe corect importanța colaborării cu grădinița, precum şi beneficiile acestei colaborări, iar implicarea 
sa în activitatea grădiniței va fi conștientă, asumată și reciproc avantajoasă. Parteneriatul presupune 
construirea unei relații positive, de armonie între familie și grădiniță, o unificare de valori cu efect benefic 
asupra tuturor participanţilor. 

 
 
 
Bibliografie: 
 Glava, A., Glava, C.,(2002) Introducere în pedagogia preşcolară. Cluj- Napoca: Editura Dacia 
 Coordonatori: Ion Albulescu, Horaţiu Catalano, (2019) Sinteze de pedagogia învăţământului 

preşcolar, Bucureşti, Editura DPH 
 Păişi Lăzarescu, M., Ezechil L.,(2011) Laborator preşcolar: ghid metodic, Bucureşti, Editura V&I 

Integral 
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ȘCOALA ONLINE - ARGUMENTE PRO ȘI CONTRA 

 
PROF. INV. PRIMAR MURGOCI EMILIA LOREDANA 

ȘCOALA GIMNAZIALA ,,GH. PATRAȘCU,, BURUIENEȘTI, NEAMȚ 
 

Cu toții suntem familiari cu platforme precum Skype, folosite pentru a-ți suna prietenii care se află la 
distanță. Însă nu m-aș fi gandit că această aplicație va deveni principala sursă de învățare din cauza 
Pandemiei de Coronavirus apărută la nivel mondial.  

Tot ceea ce făceam înainte de apariția acestui virus, respectiv ieșitul cu prietenii după ore sau în 
weekend-uri, practicarea unui sport sau a altor activități… toate acestea au fost suspendate, nemaiputând 
să ne bucurăm de ele. Acum, multe din activitățile zilnice se rezumă la aplicații precum Zoom, Google 
Classroom sau Microsoft Teams. 

Când s-a anunțat faptul că deși stăm acasă, orele se mută în mediul online recunosc că nu eram prea 
convinsă cum se va întâmplă acest lucru. Pe parcurs, am aflat că unele școli fac orele online, pe când alți 
profesori preferă să trimită lecțiile pentru a fi copiate în caiete. 

Este o experiență nouă pentru fiecare dintre noi, însă este cea mai bună modalitate pentru a ne ține 
conectați cu școala. Este important să păstrăm un oarecare program și să încercăm să rămânem organizați 
pentru ca revenirea la școala să fie cât mai ușoară. 

Desigur, ca și școala propriu-zisă, orele online au atât plusuri, cât și minusuri, iar părerile elevilor 
sunt împărțite. Unii sunt reticenți când vine vorba de o oră video, iar alții își păstrează aceeași energie și în 
mediul online. Așadar, există argumente pro și contra cuprivire la predarea online. 

 
PRO:  
• continuareaprocesului de învățare; 
• recuperarea a celpuțin 1h din timpul personal, timp pe care îl iroseam pe drumul înspre și dinspre 

școală; 
• flexibilitate; 
• rămâi activ pe parcursul zilei/săptămânii evitând sedentarismul; 
• îmbogățirea cunoștințelor digitale; 
• posibilitatea de a învață în confortul propriei case. 
 
CONTRA: 
• lipsa interacțiunii sociale pe care o aveam cu colegii; 
• scade calitatea actului didactic de predare; 
• deși odată cu orele online vine flexibilitatea, pot apărea probleme cu managementul timpului – 

pentru că unele lecții sunt propuse la ore mai târzii decât eram obișnuiți; 
• lipsa interesului acordat orelor;  
• posibilitatea de a fi încărcat cu teme. 
 
Așadar, ținerea cursurilor în mediul online este o experiență nouă din care ne alegem cu lecții de 

viață, în primul rând de a te adapta în situații noi, de a învăța să comunici într-un mediu nou și … să învățăm 
să apreciem lucrurile mărunte pe care nu le apreciam înainte și de care acum ne este dor. 

Cel mai important în perioada aceasta este să ne menținem tonusul și să ne ocupăm timpul cât mai 
bine. 

Eu personal prefer orele de la școală, deoarece îmi place mai mult conexiunea care se creează atât cu 
elevii, dar și cu colegii profesori și faptul că pot oferi explicații mult mai concrete copiilor.  
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VIAȚA RELIGIOASA OGLINDITA  

IN CREAȚII POPULARE, DATINI ȘI OBICEIURI 
 

 PROF. DR. ION-NICOLAE I. MUTU, 
LICEUL TEHNOLOGIC „DECEBAL”, DR. TR. SEVERIN 

 
 Creația populară cuprinde totalitatea creațiilor artistice, literare, muzicale, populare etc., a 

obiceiurilor și a tradițiilor populare ale unei țări sau regiuni, transmise din generație în generație. 
 Astfel, creațiile populare, datinile și obiceiurile reflectă credințe, privind viața, moartea, facerea 

lumii, a omului, anumite practici religioase, rituri și simboluri cosmice. La rândul lor, manifestările 
populare sunt integrate în ritmul vieții comunității, fiind asociate sărbătorilor calendarului creștin și agrar; 
cultului Sfinților și al Martirilor; vieții liturgice și învățăturilor Bisericii. 

 Trebuie știut faptul, că, nu se cuvine a se confunda creația folclorică religioasă cu manifestările 
cultului religios/divin public (slujbele și cântările bisericești), aceasta, exprimând forma, pe care o ia 
învățătura Bisericii în creația spirituală a poporului, raportându-se la puterea de înțelegere și sensibilitatea 
credincioșilor. Un rol important îl are și folclorul, care cuprinde totalitatea formelor de viață spirituală, 
anonimă și colectivă a unui popor, mai ales în mediul sătesc. 

 Componenetele creației populare literare, muzicale, plastice/artistice cu specific religios sunt: 
literatura orală de inspirație religioasă (doine, balade etc.); colindele și cântecele de stea, bocetele; 
sculpturile în lemn; icoanele pe sticlă; ouăle încondeiate/închistrite. Toate au reprezentat mai târziu 
adevărate surse de inspirație pentru scriitori, poeți, muzicieni, artiști plastici, care le-au prelucrat și transpus 
în opere sub formă cultă, fără a se abate de la original, cum au fost: Sf. Mitropolit Dosoftei al Moldovei; 
Anton Pann; Vasile Alecsandri; Mihai Eminescu; Ion Creangă; Mihail Sadoveanu; George Coșbuc; 
Octavian Goga; Lucian Blaga; Tudor Arghezi; Nichifor Crainic; Vasile Voiculescu; †Bartolomeu-Valeriu 
Anania – Mitropolit al Clujului; Zoe Dumitrescu-Bușulenga – devenită Maica Benedicta; Ioan Alexandru 
etc. 

 De menționat faptul, că, Biserica nu este de acord și nu acceptă unele manifestări populare, cum ar 
fi: superstițiile, magia, vrăjitoria, ocultismul, prezicerile etc., deoarece nu sunt conforme cu Învățătura de 
Credință Creștină. 

 Cum tema Simpozionului este despre Sărbătorile, Tradițiile și Obiceiurile de iarnă, ne vom opri 
asupra importanței, pe care le au Colindele și cântecele de stea în viața poporului român. Din păcate, în 
vremurile de azi, asistăm la o „comercializare” a Tradițiilor și Obiceiurilor populare, dar și a Sărbătorilor, 
care au dos la o îndepărtare de la adevăratul lor mesaj. 

 Colindele și cântecele de stea sunt creații ale poporului, care însoțesc obiceiurile de Crăciun 
(Nașterea Domnului); Anul Nou și Boboteaza; de asemenea, sub denumirea de colinde se regăsesc și 
anumite cântece tradiționale, care sunt specifice și altor sărbători religioase (Floriile, Sf. Paști). 

 Cele mai cunoscute, desigur, sunt colindele și cântecele de stea legate de Slăvitul Praznic al 
Nașterii Domnului (Crăciunul), care se petrece, parcă, într-un prezent continuu, cuprinzându-i pe toți, de 
la mic, la mare, vestind prin mersul cu colindatul Nașterea Domnului: Astăzi S-a născut Hristos; Mare-i 
seara de-astă seară; Astăzi Cerul s-a deschis; O, ce veste minunată; Praznic luminos; La Btleeem colo-n 
jos etc. Astfel, întreaga Creație: Natura și Oamenii participă de peste două milenii, la Nașterea 
Mântuitorului Iisus Hristos. În colinde, Mântuitorul se descoperă, ca fiind Soarele dreptății. Căci, în colinde 
găsim mereu prezentul istoriei. 

 Pe lângă evocarea evenimentelor biblice, unele dintre colinde și cântece de stea, redau fapte din 
istoria creștinismului românesc (de origine apostolică), cum ar fi cele din zona Sciției Minor (Sciția Mică 
sau Dobrogea) și Moldova, care amintesc de activitatea misionar-apostolică a Sf. Apostol Andrei, Cel Întâi 
Chemat, Ocrotitorul României, putând fi interpretate și ca dovezi ale evanglelizării apostolice a poporului 
român, existând până azi, urme ale trecerii și ale șederii Sf. Ap. Andrei în Doborgea: Peștera Sf. Andrei; 
Pârăiașul Sf. Andrei. 

 Cu siguranță, de fiecare dintre noi, indiferent de vârstă, sunt așteptate serile magice din Ajunul 
Crăciunului, dar și cea a Crăciunului, când primim cetele de colindători, care vestesc Nașterea Domnului. 
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 La rându-i, poporul român a știut să se pregătească de Nașterea Domnului, începând cu o perioadă 
de post, timp de 40 de zile, apoi, în lumea satelor, mai ales, în anumite zone, aveau loc sau mai au, șezătorile 
–, unde se rosteau ghicitori, zicale, proverbe, se cântau balade, colinde. 

 Poporul român a păstrat din generație în generație, o seamă de datini și de obiceiuri, bazate pe 
fenomenele din natură, pe care le-au pus în legătură cu Nașterea Domnului: Colindele (adevărate mărturisiri 
de credință, ca o prelungire a cântărilor de la strană), la care se adaugă mersul cu Sorcova, Plugușorul, 
Pomul de Crăciun (simbolizază pomul din Rai), Vifleemul, Irozii, Steaua, jocurile cu măști etc.  

De aceea, avem datoria de a-i sprijini pe tinerii noștri, în a cunoaște, păstra și promova neștirbită 
zestrea inestimabilă a poporului român, oglindită de veacuri, în datini, obiceiuri, creații populare, folclor, 
colinde, cântece de stea etc. Un rol important în acest demers, îl au Familia, Școala și Biserica, la care, 
desigur, se alătură și cei de specialitate: folcloriștii, etnomuzicologii, etnografii, istoricii și criticii de artă, 
iconarii etc., pentru a da societății de mâine viitori cetățeni crescuți armonios, moral, spiritual, cultural etc. 
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PĂRINŢII- PARTENERI ÎN EDUCAŢIA COPILULUI 

 
EDUCATOARE: MUTU LAURA-COSMINA,  
G.P.P „CASTELUL FERMECAT” PITESTI 

 
 Vârsta preşcolară este, fără îndoială, temelia educativă a întregii vieţi. Datorită vârstei mici, educaţia 

preşcolară capătă caracter specific. Această perioadă, ca îngrijire şi educaţie, formează temelia întregii vieţi 
de mai târziu.  

 Familia este pentru copil primul grup în care exersează comportamentele sociale şi se descoperă pe 
sine, este instituţia cea mai stabilă, responsabilă de păstrarea şi dezvoltarea tradiţiilor culturale. Asigurarea 
unui parteneriat real între aceştia, implicarea tuturor în realizarea unei unităţi de cerinţe va duce implicit la 
o educaţie corectă a copiilor, la evitarea erorilor în educaţie şi la soluţionarea problemelor care apar.  

Debutul in gradiniţă este temător, apare sentimentul abandonului alături de persoanele pe care le 
cunoaşte mai mult sau mai puţin. În acest moment este începutul parteneriatului dintre grădiniţă şi familie. 
Pentru ca perioada de acomodare să fie uşoară şi scurtă părinţii sau alţi membrii ai familiei sunt încurajaţi 
să stea împreună cu ei la grădiniţă, până copilul se adaptează.  

Parteneriatul grădiniţei cu familia implică informarea teoretică a părinţilor în problemele de 
psihopedagogie preşcolară. Educatoarea poate avea discuţii personale sau colective cu aceştia, dezbătând 
diverse teme: “Cum ne jucăm cu copiii noştri”,“Cum putem contribui la dezvoltarea limbajului copiilor”, 
“Care sunt problemele copilului singur la părinţi”. Se pot ţine lectorate cu părinţii şi şedinţe pe diferite teme 
în cadrul cărora sunt invitaţi specialişti (medici, logopezi, psihologi).  

Grădiniţa trebuie să organizeze cu familia un parteneriat educational. Mijloacele aflate la îndemana 
educatoarelor pentru a-i determina pe părinţi să fie parteneri activi în educaţia copiilor sunt:  

- şedinţele cu părinţii;  
- acţiuni comune părinţi şi copii;  
- vizite la domiciliul copiilor;  
- discuţiile zilnice cu părinţii sau atunci când evenimentele le solicită.  
O altă modalitate de a implica părinţii în activităţile grădiniţei se realizează prin întâlniri programate, 

la care pot participa şi rudele care doresc să se implice în educarea copilului. Aceste întâlniri se pot realiza 
sub forma unui program: filme, prezentări, jocuri de rol. În urma discuţiilor pe o anumită temă părinţii pot 
învăţa unii de la alţii cum să găsească soluţii la problemele reale cu care se pot confruna în familie la un 
moment dat. Pentru educatoare este o modalitate de a afla multe lucruri despre ei şi copii lor, despre modul 
lor de viaţa acasă. Temele alese în cadrul lectoratelor pot fi stabilite de educatoare, în urma celor constatate 
sau pot fi alese la propunerile părinţilor. Este necesară incurajarea participării „taţilor” la astfel de activităţi, 
deoarece sunt familii unde acesta este considerată „treaba femeilor”. Se poate proiecta o întâlnire numai 
„pentru tati” şi o alta numai „pentru mame”. În timpul acestor activităţi se pot prezenta activităţi desfăşurate 
la grădiniţă pentru ca părinţii să le continue acasă. Părinţii pot fi învăţaţi să se joace jocuri diferite cu copii 
lor, dar şi cum să le citească o poveste.  

La sfârşitul activităţii părinţii pot completa diverse chestionare. Întâlnirile se pot concretiza în fişe de 
observaţie pe care educatoarea le poate completa, pentru fiecare copil.  

Părinţii sunt partenerii şi colaboratorii educatoarelor în educaţie şi nu specialişti. Putem elabora 
materiale sub formă de pliante, mici anunţuri, fluturaşi pentru părinţi conţinând informaţii despre nivelul 
cunoştinţelor şi deprinderilor copilului la diferite vârste. Părerea părinţilor este importantă, dar noi stabilim 
ceea ce trebuie să ştie copilul când termină grădiniţa. Părinţii pot da o mână de ajutor efectiv în grădiniţă. 
Trebuie să utilizăm aptitudinile deosebite ale părinţilor.  

O atmosferă deschisă şi prietenoasă va duce la respectarea deosebirilor culturale şi etnice, dar va 
preveni şi abandonul şcolar. O legatură deosebită între educatoare şi părinţi va duce la o relaţie deosebită 
între copii şi educatoare. Părinţii sunt principalii colaboratori şi parteneri ai grădiniţei în ceea ce priveşte 
educaţia moral-civică a copiilor preşcolari. Experienţa pedagogică demonstrează că reuşita integrării 
sociale depinde în mare măsură de calitatea formării grupului de copii, a relaţiilor dintre ei şi a modului în 
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care se supune grupului (respectă munca colegilor care sunt de serviciul zilnic la grupă, să nu strice jucăriile, 
lucrările colective pe care le realizează).  

Participarea părinţilor la unele activităţi ale grădiniţei( şezători, vizite, excursi, activităţi comune, 
lecţii deschise, expoziţii ale copiilor) şi chiar implicarea acestora în organizarea, desfăşurarea lor le vor 
permite o mai bună cunoaştere a particularităţilor propriilor copii, a dificultăţilor pe care aceştia le 
întâmpină în activităţi. Implicarea părinţilor în activitaţile şcolare ale copiilor pot merge şi până la 
implicarea lor în activităţile extraşcolare de organizare a unor serbări cu teme folclorice, dar şi prezentarea 
unor obiceiuri specifice anumitor zone geografice din România. Un părinte se poate considera împlinit 
atunci când împreună cu grădiniţa ori şcoala reuşesc să educe copilul astfel încât el să aprecieze munca, să 
fie util în societate. Dialogul dintre familie şi educatoare este benefic, fie că se desfasoară cu fiecare familie 
separat, fie că se desfăsoară în cadrul şedinţelor cu părinţii, el contribuie la desfăsurarea în bune condiţii a 
procesului instructiv-educativ pentru că:  

- modul de viaţă al familiei este modul în viaţă al copilului;  
- familia este modelul pe care copilul îl imită;  
- comunicarea intrafamilială sprijină dezvoltarea psihofizică a copilului şi formarea personalitaţii;  
- şedinţele cu părinţii si dialogul individual educatoare-părinte contribuie la formarea viitorului adult. 
Parteneriatul grădiniţă- familie, acţiunile comune desfăşurate, continuarea muncii educatoarei de 

către părinţi, implicarea acestora în acţiunile organizate în grădiniţă, transformarea unor deprinderi în 
obişnuinţe, de această colaborare, beneficiar este copilul care treptat prin modul de comportare va scoate 
în evidenţă rezultatele acestui parteneriat.  

 
 
 
 
Bibliografie:  
*Eduard Dăncilă şi Ioan Dăncilă – Noi şi copilul nostru ne pregătim pentru şcoală, 2003, Editura Edid  
*Anton Moisin – Arta educării copiilor şi adolescenţilor în familie şi scoală, 2001, E.D.P. Bucureşti  
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE 

ÎN PARTENERIAT CU PĂRINŢII 
 

NACEV LILIANA, LICEUL TEORETIC SPECIAL „IRIS” 
 TIMIŞOARA, TIMIŞ 

 

În primele etape ale vieţii, responsabilitatea educării copilului revine familiei. În mod firesc, părinţii 
sunt primii educatori ai copilului. Copiii sunt apoi înscrişi în grădiniţă, instituţie care le asigură condiţiile 
necesare pentru dezvoltarea în concordanţă cu nevoile individuale. Vine apoi rândul profesioniştilor din 
grădiniţe şi şcoli să se ocupe de educarea şi formarea copiilor printr-o metodologie şi un curriculum specific 
vârstei acestora. 

În fiecare an am concretizat un parteneriat cu părinţii elevilor mei. Motivul realizării acestui 
parteneriat este necesitatea menţinerii unităţii de cerinţe în educaţia copilului, necesitatea realizării unei 
legături reale între şcoală şi familie ca parteneri egali în educaţia copilului. Scopul acestui parteneriat este 
implicarea şi participarea reală a părinţilor în activităţile la clasă şi la cele extracurriculare. Printre 
obiectivele majore ale acestui parteneriat aş aminti: formarea părinţilor în spiritul ideii de parteneri egali în 
educaţia copiilor; convingerea părinţilor pentru a investi în dezvoltarea personală a copilului şi a grupului 
în ansamblu; implicarea părintilor în atragerea de resurse (financiare sau materiale) necesare unei bune 
desfăşurări a actului educaţional; creearea unui mediu educativ pozitiv, favorabil, adecvat pentru o 
stimulare continuuă a învătarii spontane a copilului; achizitionarea de către părinţi a unor informaţii şi 
cunoştiinţe pe care să le folosească în educarea propriilor copii; implicarea părinţilor în atragerea şi găsirea 
de resurse materiale şi financiare necesare derulării serbării de Crăciun. 

Învățământul primar constituie temelia includerii copilului în activitatea asiduă și ordonată dintr-o 
colectivitate de semeni, care este mereu în schimbare și presupune permanentă competitivitate. 

 Școala îl învață pe copil să se situeze printre semeni, să se obișnuiască cu anumite cerințe și realități 
sociale. Dar educația în familie constituie prima școală a copilului, partea cea mai importantă a pregătirii 
lui pentru viața socială și productivă. Familia trebuie să fie prima instituție socială care se preocupă de 
asigurarea condițiilor necesare dezvoltării normale a copilului. Școala și familia sunt cei doi poli de 
rezistență ai educației, care contribuie prin mijloace specifice la formarea tinerilor. 

Odată cu intrarea în școală, copilul trăiește în două lumi diferite: una a familiei, colorată încă de 
afectivitatea primei copilării, cealaltă, a școlii, încărcată de noi exigențe și de promisiunile viitorului, la fel 
de importante. Dacă aceste medii educaționale se completează și se susțin, ele asigură într-o mare măsură 
buna integrare a copilului în activitatea școlară și, pe plan mai general, în viața socială. 

 Obiectivul cel mai important al colaborării dintre școală și familie în perioada școlarității mici îl 
reprezintă susținerea eforturilor copilului pentru ca acesta să dobândească primele instrumente ale muncii 
intelectuale și să obțină succesul școlar. Clasa reprezintă pentru elevi al doilea mediu de socializare, după 
familie. 

 În activitatea pe care o desfășurăm, am pornit întotdeauna de la „punctele forte”ale elevilor și cele 
ale noastre ca învățător, cum ar fi: ce știe elevul, ce poate să facă, ce îi este îngăduit să realizeze. 

Apoi am avut în vedere”punctele slabe”pe care vrem să le îndreptăm(ce nu știe elevul, ce n-a înțeles, 
ce nu poate să facă, ce nu ne este îngăduit nouă ca învățători să facem). Am ajutat elevii să treacă peste 
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rețineri, să-și exprime în mod deschis opiniile personale, să vorbească despre evenimentele la care participă, 
despre calitățile și defectele lor. Elevii au dobândit nu numai curajul exprimării unor opinii, ci și respectul 
pentru părerile colegilor, ale părinților, pentru adevăr. În felul acesta am pus pe fiecare elev în situația de 
a-și exercita, în clasă, principalele însușiri care-i definesc personalitatea, făcându-i participanți activi, dar 
și colaboratori, parteneri ai noștri în ducerea la bun sfârșit a tuturor activităților. 

 Calitatea proceselor de comunicare ce se stabilesc în grupul școlar depinde de potențialul 
comunicativ al fiecăruia dintre membrii lui. Educatorul trebuie să dețină înainte de toate, bune calități de 
mediator pentru a-i facilita procesul stabilirii unor interacțiuni directe, sincere, bazate pe încredere.  

 În domeniul colaborării școală-familie, punctul de plecare este cunoașterea prealabilă a părinților de 
către învățător, a familiei, a climatului familial. Activitatea educativă îmbracă și în școala noastră o 
multitudine de forme la următoarele nivele: comitetul de părinți, consiliul reprezentativ al părinților, vizitele 
la domiciliu, corespondența cu părinții, consultațiile pedagogice, implicarea părinților în activitățile școlii, 
activitățile nonformale(excursii, cercuri, serbări, aniversări, cursuri). 

 Numărul mare de contacte școală-familie nu asigură neapărat rezultate fructuoase. Întâlnirile 
colective cu părinții reprezintă cea mai “profitabilă”și democratică formă de colaborare a învățătorului cu 
familiile elevilor săi. Pentru învățător înseamnă un cadru de manifestare și de perfecționare a calităților sale 
manageriale, un moment optim de conștientizare și de mobilizare a părinților într-un parteneriat real, prilej 
de a învăța și el din experiența părinților. Pentru părinți, adunările colective reprezintă tot atâtea prilejuri 
de autoevaluare și de sporire a competențelor educative, de informare pedagogică avizată, decide 
înțelegerea complexității fenomenului instructiv-educativ.  

 În toate cazurile de întâlniri, contacte, proiecte, raporturi mutuale, au fost implicați, în mod egal, 
elevii ca parteneri de dialog și ca beneficiari ai unor servicii educaționale de calitate necesare dezvoltării 
armonioase a personalității. 

 

Bibliografie: 
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- Boroș, Maximilian-Profesorul și elevii, Editura Gutinul, Colecția de pedagogie, Maramureș, 1994 
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 "MAGIA SARBATORILOR DE IARNA!  

TRADIȚII ȘI OBICEIURI" 
  

 PROF.INVAȚAMANTUL PRIMAR: NAGY ANDREA 
ȘCOALA GIMNAZIALA ”AUREL VLAICU”, ARAD 

 
MOTTO: 
 
”Cele mai frumoase cadouri de Crăciun, nu se găsesc sub brad, ci în suflete.”- Viorel Vintila 
 ”Crăciunul, copilul meu, este dragostea în acţiune.  
De fiecare dată când iubim, de fiecare dată când dăruim, este Crăciun. ”- 
 Dale Evans Rogers 
”Este Crăciun de fiecare dată când îl laşi pe Dumnezeu să îi iubească pe alţii prin tine… da, este 

Crăciun de fiecare dată când zâmbeşti fratelui tău şi îi oferi mâna ta.” – Maica Tereza 
 
Cu pași repezi se apropie cea mai frumoasă sărbătoare a iernii: Crăciunul. 
Crăciunul este o sărbătoare care adună laolaltă familia, este sărbătoarea bucuriei, a iubirii. Este 

deosebit de important să spunem celor dragi cât de mult îi iubim. 
Așteptarea venirii Crăciunului este o perioadă de bucurie, de pace, de iubire și se numește Advent. 

Adventul în calendarul romano-catolic este perioada celor patru săptămâni de dinaintea Crăciunului. 
Această perioadă este un timp de așteptare, de anticipare, de bucurie, de speranță. Creștinii așteaptă 
momentul nașterii lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Adventul se începe întotdeauna cu o zi de duminică 
înaintea zilei de 25 decembrie și durează între 22 sau 28 de zile ,în funcție de duminica, în care cade prima 
zi de duminică.  

Anul acesta a căzut pe ziua de 29 noiembrie.  
În fiecare duminică se aprinde câte o lumânare.În biserici se țin slujbe speciale. Există și o legendă a 

calendarului de Advent. Legenda ne povestește despre un preot de la un orfelinat Acest preot a fost întrebat 
în fiecare zi de bieții copii orfani când va sosi Crăciunul. Atunci preotul a avut ideea de a înșira 24 de 
lumânări pe care le-a aprins în fiecare zi până la Crăciun. Calendarul Adventului este o tradiție aparent 
recentă care se trage de la germanii luterani. Primul calendar al Adventului a fost confecționat în anul 1851 
și a fost tipărit prima dată în anul 1902. 

În 1908 Gerhard Lang a tipărit un calendar Advent cu mesaje biblice în München.Acest calendar a 
devenit foarte repede popular. 

 
 
 
 
 
 
 
  
Simbolurile Crăciunului și a Anului Nou în tradiția și datinile românești sunt următoarele: bradul de 

Crăciun, colindatul, capra, steaua, plugușorul, sorcova. 
Bradul de Crăciun este un simbol care a apărut mult înainte de era creștină. Arborele bradului este 

prezent în mai multe evenimente importante din viața oamenilor, cum ar fi: botezul, nunta, înmormântarea. 
Bradul simbolizează prosperitate, fertilitate, noroc, viață lungă. De aceea românii împodobesc bradul de 
Crăciun. 

Colindatul este o altă datină frumoasă de Crăciun. Se începe în data de 24 decembrie și ține două sau 
trei zile. La colindat participă un grup de copii, de oameni maturi etc. în funcție de zona locuită. Colindătorii 
sunt primiți de multe ori deoarece se spune că aduc prosperitate și noroc în casa, unde sunt primiți. Ei, 
colindătorii, primesc colaci, mere, nuci, și în prezent bani ca recompensă. 
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PARINȚII, PARTENERI IN REALIZAREA ACTIVITAȚILOR 

EDUCAȚIONALE EXTRAȘCOLARE DE CRACIUN 
 

PROF. NEAG PATRICIA CORNELIA 
ȘCOALA: LICEUL TEORETIC SPECIAL ,,IRIS,, TIMIȘOARA 

 
Activitatea de predare și învățare are un specific dinamic și de interacțiune continuă între profesori, 

elevi și nu în ultimul rând părinți. Toate cele trei categorii mai sus menționate necesită un feedback asupra 
temelor si demersurilor educaționale.  

Perioada Crăciunului este de o semnificație desosebită atât pentru elevi, părinți cât și pentru profesori. 
Sărbătoarea Crăciunului prin însăși semnificația ei este deosebită, marcată de bucurie, speranță, bunătate, 
milostenie, creație, dăruire și caracteristicile ar putea continua. Este un interval școlar din an când toate 
activitățile școlare și extracolare primesc o nouă dimensiune sufletească. 

În cadrul activităților propuse la clasă, în fiecare an proiectăm din timp această perioadă având ca 
scop crearea unor momente deosebite. Alături de elevi sunt totdeauna părinții parteneri în realizarea lor. 
Părinții au participat cu idei originale, au oferit voluntar din timpul lor pentru realizarea unor podoabe sau 
lucrări de artă care ulterior au fost donate la Târgul de Crăciun. 

În activitatea didactică părinții sunt parteneri reali deoarece implicarea lor în activitățile școlare 
constituie pentru proprii copii un model de suport, susținere și valorizare a potențialului elevilor în diferite 
activități. Pentru elevi implicarea părintelui este percepută pozitiv și constructiv. Pentru cadre didactice 
implicarea acestora și completarea cu idei sau sugestii exprimă feedback-ul necesar pentru adaptarea 
activităților școlare la nevoile comunitare reale. 

La finalul fiecărei luni noiembrie este stabilită tema activității clasei pentru Târgul de Crăciun. Se 
realizează o analiză a posibilelor produse pe care le-am putea face cu elevii clasei .  

Este transmis totdeauna părinților grupul țintă căruia se adresează produsele realizate pentru Crăciun 
și alături de aceștia se finalizează planul de acțiune. Totdeauna astfel de inițiative reprezintă o colaborare 
încununată cu bucurie, dedicare și implicare. 

Sărbătoarea Crăciunului aduce în inimile fiecăruia, elev, părinte sau profesor o bucurie și o speranță 
ca se pot realiza doar împreună activități deosebite care să aibă impact pozitiv asupra celor nevoiași și triști 
din jurul nostru. 

Exemple de activități realizate la clasă dar în parteneriat cu părinții, cu ocazia Crăciunului. 
• ,,Fularul prieteniei,,- Atelier de creație 
• ,,Obiecte pictate artizanal,,- Atelier de creatie 
• ,,Fursecuri,,- Laborator de patiserie 
• ,,Crăciunul în artă și pictură,,- Cerc de artă și creație 
În perioada apropiată Crăciunului elevii și toți factorii educaționali implicați au un tonus și energie 

sporită, sursa fiind bucuria ce o oferă semnificația sărbătorii. 
Motto-ul parteneriatului școală – părinți din perioada Crăciunului este ,,Implicare și dăruire 

necondiționată,,. 
Produsele realizate de elevi au scopul de a fi dăruite celor care au nevoie de atenție, bucuria de a se 

simți speciali chiar în circumstanțele vieții defavorizate. 
Deoarece în anul școlar în curs derularea activităților educationale se realizează on-line suportul și 

implicarea părinților este la un nivel superior.  
În această perioadă din an, când clopoțeii colindelor răsună în zare, actiunea comună a fost aceea a 

realizării unor picturi tematice de iarnă și Crăciun cu elevii cu deficiențe apoi prezentarea acestor lucrări în 
mediul on-line. Scopul acțiunii a fost acela de valorizare a potențialului artistic al acestor elevi. Părinții cu 
bucurie au constatat că sărbătoarea Crăciunului oferă o stare de bucurie elevilor, fapt ce conduce la idei noi 
și creativitate sporită în realizarea tablourilor. 
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PARTENERIATUL ŞCOALĂ - FAMILIE 

 

 PROF. ȊNV. PRIMAR NEAGU DOINA; 

 ŞCOALA GIMNAZIALA „ELENA DOAMNA”; 

 COMUNA CUZA-VODA; JUDETUL GALATI 

 
 

 Şcoala are relaţii de parteneriat cu diverşi actori comunitari: familiile elevilor, autorităţi, poliţie, 

unităţi sanitare, unităţi de asistenţă socială, biserică, instituţii culturale, agenţi economici, organizaţii 

neguvernamentale. 

 Parteneriatul şi colaborarea sunt diferenţiate. Colaborarea cu agenţi comunitari: poliţie, biserică, 

autorităţi locale, unităţi sanitare, instituţii culturale ţin pe de o parte de exercitarea obligaţiilor instituţionale 

ale acestor organizaţii şi pe de altă parte de calitatea resurselor umane, de motivaţia celor implicaţi, de 

conştientizarea rolului comunitar pe care îl au. Colaborările cu autorităţile, instituţiile, organizaţiile locale 

de orice tip ţin de cele mai multe ori de manifestarea atribuţiilor legale ale acestora, de rolurile tradiţionale 

percepute de către cei din comunitate. Manifestarea parteneriatului este dependentă de resursele umane 

implicate, de voinţa şi de disponibilitatea acestora de a se implica, de a găsi resurse care să răspundă 

nevoilor comunităţii. Motivaţiile care stau la baza iniţierii parteneriatului sunt: rezolvarea unor probleme 

instituţionale, administrative; rezolvarea unor probleme specifice beneficiarilor (elevi, părinţi, cadre 

didactice), promovarea rolului educaţional al şcolii, satisfacţia celor implicaţi, „binele comun”.  

 Parteneriatul şcoală – comunitate locală se desfăşoară mai ales pe acele componente care vizează 

copiii: educaţie, sănătate, siguranţă, instruire, petrecere a timpului liber, administrarea spaţiului şcolar. 

 Cele mai strânse relaţii ȋnsă, se desfăşoară cu cei care sunt cei mai interesaţi de binele copiilor, cu 

familiile acestora. Parteneriatul şcoală-familie este cel mai important deoarece părinţi sunt primii educatori 

( familia fiind prima şcoală a copiilor) şi parteneri ai şcolii. Aceasta înseamnă că rolul părinţilor este acela 

de a împărţi acest rol cu învăţătorul, iar mai târziu cu profesorii, apare nevoia de colaborare cu şcoala, chiar 

de implicare activă în cadrul ei. 

Atunci când cele două medii educaţionale ( şcoala şi familia) se completează şi se susţin, ele pot 

asigura într-o mare măsură o bună integrare a copilului în activitatea şcolară, dar şi în viaţa socială. 

Cercetările realizate arată că, indiferent de mediul economic sau cultural al familiei, când părinţii sunt 

parteneri cu şcoala în educaţia copiilor lor, se observă o îmbunatăţire a performanţelor elevilor.  

 Implicarea părinţilor în educaţia şcolară a copiilor este un element cheie în educaţia propriilor copii.  
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 Colaborarea şcoală-familie este concretizată prin desfăşurarea unor activităţi comune care au rolul 

de a determina conştientizarea rolului fiecărei părţi şi de a contribui eficient la formarea şi dezvoltarea 

copilului. 

 Activităţi precum: şedinţe, lectorare, consultaţii - cu părinţii, activităţi extraşcolare care presupun 

implicarea directă a părinţilor şi bunicilor alături de copii, participarea părinţilor la activităţi demonstrative 

susţinute de educatori, schimburi de experienţă – parinţi şi copii dintr-o instituţie şcolară cu părinţi şi copii 

din altă instituţie şcolară, acţiuni de voluntariat comune, părinţi-copii-cadre didactice, stimulează interesul 

părţilor, motivează şi costruiesc o casă a comunicării. Casa comunicării este de o importanţă vitală, pentru 

că numai aici se poate urca pe scara valorilor, aici se poate ȋnţelege uşor,uşor, fiecare nivel al ei: importanţa 

salutului- nivel 1, ȋmpărtăşirea informaţiei – nivel 2, ȋmpărtăşirea de idei şi opinii – nivel 3, ȋmpărtăşirea 

de emoţii şi sentimente – nivel 4, a fi deschis şi cinstit – nivel 5. 

 “Copiii nu sunt singurii care cresc. Și părinții cresc. Tot așa cum noi ne privim copiii, să vedem ce 

fac cu viețile lor, tot așa ne privesc și ei pe noi, să vadăce facem noi cu ale noastre.Nu le pot spune copiilor 

mei să ajungă până la stele. Tot ce pot face este ca eu să mă întind spre ele.” Joyce Maynard 

 „Omul se naște sub semnul iubirii, trăiește sub semnul necesității și se stinge sub semnul respectului. 

Dacă am reuși să ne facem deopotrivă iubiți și respectați, am fi fericiți”. 
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 IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE 

 ÎN PARTENERIAT CU PĂRINȚII 
 

 CLUBUL COPIILOR ,,PICTOR FLORIN ISUF,,  
TÂRGU CĂRBUNEȘTI, JUDEȚUL GORJ 

 PROFESOR, NEAȚĂ ELENA 
 
 Activitățile extrașcolare contribuie la dezvoltarea personalității armonioase a copiilor,la cultivarea 

înclinațiilor și aptitudinilor acestora de la cea mai fragedă vârstă, la organizarea rațională și plăcută a 
timpului liber. 

 Implicarea elevilor în activitatea extrașcolară, creșterea interesului pentru educație se poate rezolva 
în primul rând prin conștientizarea părinților.Acest lucru se poate face printr-o mai mare implicare a 
părinților în activitatea extrașcolară.Familia are un rol important în formarea personalității copilului alături 
de școală și clubul copiilor existând astfel câtevs modalități de organizare a relației școală-familie: ședințele 
cu părinții desfășurate lunar sau ori de câte ori este nevoie urmăresc abordarea unor aspecte pedagogice și 
promovarea schimbului de idei în legătură cu activitățile extrașcolare dsfășurate de copiii înscriși la 
cercurile clubului copiilor; lectoratele cu părinții ; participarea părinților la activitățile desfășurate la clubul 
copiilor ca simplu observstor sau se poate implica în activitate alături de profesor; ca voluntari părinții își 
pot folosi cunoștințele și abilitățile pentru sprijinirea clubului în asigurarea unor condiții optime de 
desfășurare a activităților educative..Atmosfera de Crăciun ne aduce bucurie și ne amintește cu plăcere de 
anii copilăriei de de emoția așteptării împodobirii bradului,de clipa la care visam să-l întâlnim pe Moș 
Crăciun. 

 Unitatea de acțiune a celor trei factori (clubul copiilor- școală-familie) in opera de formare a copilului 
este condiționată de unitatea de vederi,de un mod comun de lucru și o bună cunoaștere reciprocă. 
Parteneriatul presupune existența unui obiectiv comun:dezvoltarea globală a copilului în raport cu 
particularitățile sale individuale.  

 Parteneriatul va fi eficient dacă fiecare parte va reține că același subiect este copilul nostru și școlarul 
nostru.Cadrele didactice află cum este fiecare copil,în ce mod ajunge mai repede la succes, ce îl interesează 
și îl pasionează,iar părinții vor cunoaște în ce momente să îl susțină pe școlar,în ce fel să-l motiveze.Școala 
este factorul decisiv pentru formarea unui om apt să contribuie la dezvoltarea societății. 

 Părinții trebuie să vadă în școala un prieten,un colaborator,un om adevărat care-i poate ajuta prin 
atitudinea nepărtinitoare pe care trebuie să o afișăm.Așadar este o sarcină a școlii să identifice situațiile 
problemă,din familiile copiilor,să dirijeze pe cât posibil strategiile educative în formarea elevului șă să 
conștientizeze că relația de colaborare școală-familie este determinată în educarea copiilor. 

 Termenul de parteneriat presupune realizarea unei alianțe pentru atingerea unor obiective 
comune.Pentru ca parteneriatul să funcționeze este nevoie de respect,încredere reciprocă,de asumarea în 
comun a drepturilor și responsabilităților. 

 Scopul creării unor astfel de parteneriate este dorința comună de a ajuta elevii să obțina rezultate 
foarte bune în acumularea cunoștințelor și a deprinderilor practice ca să poată reuși să pășască pe treptele 
superioare ale învățării și pentru pregătirea lor ca viitori adulți.  

 Atunci când părinții,elevii și ceilalți membrii ai comunității devin parteneri în educație, în jurul 
elevilor se formează o comuniune de suport care poate funcționa foarte bine. 
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 În relația școală-familie,problema profesionalismului cadrului didactic reprezintă un element esențial 
în cadrul serviciului făcut altora,fără a se gândi la avantaje personale, cu alte cuvinte competența,un cod de 
etică profesională. 

 O formă eficientă de întărire a colaborării dintre școală și familie o constituie parteneriatele. În 
condițiile actuale,școala eficientă realizează un parteneriat cu familia prin valorizarea și respectarea 
identității sale, prin recunoașterea importanței acesteia și atragerea ei în procesul educațional. 

 Procesul de învățământ este cel care conferă școlii rolul decisiv în formarea omului.Misiunea școlii 
este aceea de a contribui la realizarea idealului educativ impus de cerințele vieții sociale. 
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CRĂCIUNUL ÎN EUROPA 

 
NEDELEA CRISTINA - EMILIA 

ŞCOALA GIMNAZIALA ,,MIRCEA CEL BATRAN” –CURTEA DE ARGEȘ 
 
 Crăciunul, una dintre cele mai iubite sărbători, aduce în fiecare an bucurie în sufletele a milioane de 

oameni de pe mapamond. Având o dublă semnificație – nașterea lui Iisus Hristos, dar și bucuria de a oferi 
și primi daruri, Crăciunul este sărbătorit de fiecare popor într-o atmosferă plină de farmec şi voie bună, în 
funcţie de tradiţiile şi obiceiurile care îl definesc. Sărbătoarea Crăciunului înseamnă, pentru mai toţi 
locuitorii Europei, timp petrecut cu familia, petreceri, cadouri, bucurie, doar obiceiurile variind în funcţie 
de ţară şi de istoria fiecărui popor. În România, Crăciunul este precedat de un post, care durează şase 
săptămâni (15 noiembrie - 24 decembrie). 20 decembrie este ziua de Ignat, în care, conform tradiţiei, 
oamenii taie porcul şi pregătesc produsele specifice de Crăciun (cârnaţi, caltaboşi, tobă, piftie etc.). În ziua 
de Crăciun, românii pun pe masă atât produse tradiţionale - sarmale, cozonac, cât şi preparate ,,importate” 
din alte ţări. Colindatul este unul dintre obiceiurile de Crăciun care se păstrează cel mai bine în toate satele 
româneşti.  

 Germania a oferit lumii obiceiul de a împodobi bradul de Crăciun, care iniţial era decorat cu panglici 
colorate, lumânări şi diferite dulciuri. Nemţii practică obiceiul de a aprinde câte o lumânare în cele patru 
duminici dinaintea sfintei nopţi care semnifică naşterea Mântuitorului. Cântece de Crăciun cunoscute, 
precum ,,O Tannenbaum” se fac auzite în timpul acestei sărbători ce produce bucurie în sufletele tuturor. 
Oratoriul înălţător al lui Johann Sebastian Bach încânta mulţimea venită în bisericile şi catedralele germane 
după ascultarea slujbei religioase din seara de ajun. Germanii numesc Crăciunul ,,Weihnachten”, care 
înseamnă ,,noapte solemnă”, sau ,,Heiligenachten”, ,,noapte sfântă”. Sunt foarte preocupaţi de decorarea 
locuinţei. Coroane de brad sunt agăţate la uşa de la intrare, în timp ce la ferestre sunt puse lumânări electrice. 
Una dintre cele mai populare decoraţiuni de Crăciun este o figurină de fructe de casă, făcută manual, şi care 
este formată din coji de nuci, smochine, prune, toate uscate şi aranjate într-un costum popular bavarez. 
Târguri de Crăciun se deschid peste tot, figurinele din turtă dulce, prăjiturile, articolele de artizanat şi 
obiectele confecţionate din ceramică înţesând pieţele de Crăciun din Dresda, Nurrenberg şi Berlin. Pieţele 
găzduiesc şi diferite festivităţi unde actori profesionişti sau amatori interpretează scene cu tematică 
specifică. Ei împânzesc străzile cu spectacole atractive, procesiunea magilor fiind la loc de cinste. Cadourile 
sunt oferite în după-amiaza zilei de 25 sau în seara zilei de 24 decembrie, dar nu de ,,Moş Crăciun”, ci de 
,,Christ-Kind” (copilul Iisus). 

 Austria începe pregătirile pentru sărbătorile de iarnă de ziua Sfintei Barbara, care dă tonul diferitelor 
festivităţi, baluri şi concerte, iar de Sf. Nicolae cortegii de actori mascaţi în monştri şi cântăreţi umplu 
străzile vieneze. Colindătorii aprind torţe şi se plimbă din casă în casă cerându-le copiilor liste cu lucrurile 
bune și rele pe care le-au făcut. Cadourile de Crăciun sunt deschise după cina din Ajun. Copiii așteaptă 
până aud sunetul unui clopoțel, apoi intră în camera unde este bradul și desfac darurile. În Viena, în miresme 
îmbietoare, piaţa din fața Primăriei devine un loc neîncăpător de mulţimea care admiră şi cumpără 
decoraţiuni şi dulciuri, lumânări, flori multicolore confecţionate din săpun, obiecte confecţionate din lemn 
şi alte articole de artizanat. Nici piaţa de Crăciun de la Palatul Schonbrunn nu este de ocolit, iar brazii din 
locurile publice sunt fascinanţi. 

 În Belgia, sărbătorile încep pe 6 decembrie, odată cu apariţia lui Moş Nicolae şi se sfârşesc în noaptea 
de Anul Nou. Copiii trebuie să stea cuminţi, pentru că, la fel ca în multe alte ţări, după cadourile lui Moş 
Nicolae sunt aşteptate cele ale lui Moş Crăciun. Ajunul Crăciunului este o sărbătoare de familie, dar care 
presupune şi timp petrecut în public. Unii merg la slujba de la miezul nopţii, alţii ies în stradă la aprinderea 
lumânărilor la ora 12 noaptea fix. 

 În Bulgaria, Crăciunul (,,Koleda”) începe la 12 noaptea, când fetele tinere pregătesc o pâine specială 
(,,Krava”) pentru al lor ,,Koledar” (colindător) favorit. ,,Koledarii” sunt tineri necăsătoriţi sau căsătoriţi 
recent, care, costumaţi cu haine tradiţionale, ţin în mâini un baston mare din lemn de stejar sculptat. Ei fac 
înconjurul satului şi se opresc în fiecare casă pentru a face urări. 
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 Scandinavii numesc Crăciunul ,,Jul”, adaptând numele sărbătorii păgâne a solstiţiului de iarnă 
,,roata”. Este vorba de roata anului care se învârte încă puţin către primăvară. Această sărbătoare reprezenta 
debutul unei perioade de 12 nopţi, din 24 decembrie până pe 8 ianuarie, şi simboliza noaptea hibernală, cele 
mai lungi nopţi ale anului, în timpul cărora se pregăteşte reînnoirea luminii şi a vegetaţiei (bradul verde).  

 Crăciunul în Danemarca este o perioadă de sărbătoare care se împărtăşeşte cu familia şi prietenii. 
Aidoma germanilor, danezii aprind cele patru lumânări din săptămânile predecesoare Crăciunului, 
semnificând bucuria, speranţa, credinţa şi pacea. Bradul împodobit cu panglici şi lumânări şi îmbogăţit la 
baza de mult aşteptatele cadouri, este înconjurat de membrii familiei prin dans şi cântece de colind. La 
începutul lunii decembrie, toate casele şi apartamentele sunt luminate în roşu, fie cu ajutorul unei lumânări, 
fie cu cel al unor felinare confecţionate din diverse materiale. 

 În Spania, sărbătorile de Crăciun încep la jumătatea lunii decembrie şi se termină pe 6 ianuarie, de 
,,Ziua regilor”. Chiar dacă Moş Crăciun e din ce în ce mai popular, tradiţia spune că darurile sunt aduse 
copiilor de Regii Magi, în zorii zilei de 6 ianuarie, zi liberă la spanioli. 

 În Estonia, Crăciunul începe cu săptămânile de Advent, când estonienii cumpără calendare şi încep 
împodobirea caselor. Pe vremuri, la ţară, sătenii urmăreau atent stelele şi citeau viitorul în gheaţă. Ei 
credeau că, în această noaptea de 24 decembrie, spiritele bune şi cele rele se plimbă, motiv pentru care 
trebuia pusă mâncare pe masă şi lăsat focul în vatră până dimineaţa.  

 Pentru finlandezi, Crăciunul este poate cea mai importantă perioadă de festivităţi. În fiecare an, Moş 
Crăciun îşi face intrarea la Helsinki. Luna decembrie este punctată de date importante, în special pe 6 
decembrie, ziua independenţei Finlandei, şi pe 13 decembrie, sărbătorirea Sfintei Lucia (Sankta Luci). 

 Calendarul de Advent este, de asemenea, popular în Franţa, unde, cu câteva zile înainte de Crăciun, 
începe procesul de decorare a străzilor, imobilelor, magazinelor. Ajunul Crăciunului reprezintă o ocazie 
ideală pentru francezi de a se reuni în familie, în jurul unei mese încărcate cu tot felul de produse 
tradiţionale. Potrivit tradiţiei, Moş Crăciun (Père Noël) vine să aducă darurile în noaptea de Ajun, pe care 
copiii le descoperă de dimineaţă la poalele bradului împodobit. 

 În Grecia, brazii nu sunt un simbol al Crăciunului. În aproape fiecare casă, principalul simbol al 
sărbătorilor este un bol de lemn, cu o bucată de sârmă suspendată, pe care atârnă o crenguţă de busuioc 
înfăşurată în jurul unei cruci de lemn. În bol se pune apă, pentru a menţine crenguţa de busuioc proaspătă. 
O dată pe zi, un membru al familiei, de obicei mama, ia crucea de lemn, pe care a înmuiat-o în apă şi o 
foloseşte pentru a stropi în fiecare cameră a casei. Acest ritual este considerat a ţine spiritele, sau 
,,Killantzaroi”, departe de casă. Există o serie de convingeri legate de ,,Killantzaroi”, care sunt o specie de 
spiriduşi sau spirite care apar numai în perioada dintre Crăciun şi Bobotează. În Grecia, naşterea lui Iisus 
este celebrată pe 25 decembrie. În Ajun oamenii se culcă devreme pentru a asista la slujba care începe la 
ora 4 dimineaţa. Pe 25 decembrie, la întoarcerea de la biserică, toată familia împarte mere, fructe uscate şi 
Christopsomo (,,pâinea lui Hristos”), un fel de plăcintă cu nuci pe care stăpâna casei a preparat-o în ajun şi 
în care a avut grijă să-şi lase amprenta degetelor, simbol al urmei degetelor lui Hristos, dovada că s-a născut. 
Cadourile nu se împart de Crăciun, ci pe 1 ianuarie, în momentul în care grecii sărbătoresc Sfântul Vasile. 

 Sărbătoarea de Crăciun (,,Nollaig” - ,,zi de naştere”) este una profund marcată de elementul religios 
în Irlanda. Irlandezii aprind lumânări la ferestre. La origine, era vorba de un semn de bun venit adresat 
Mariei şi lui Iosif. De aceea, tradiţia cere ca fiecare lumânare să fie aprinsă de persoana cea mai tânără din 
casă şi să nu fie stinsă decât de cineva pe nume Mary. Copiii îşi primesc cadourile pe 25 decembrie, iar 
sărbătorile ţin 11 zile.  

 Sărbătoarea Crăciunului ţine trei zile în Italia (24, 25, 26), din această ţară venind şi ,,il presepe” – 
scena Naşterii lui Iisus - pe care familiile italiene o instalează cu 9 zile înainte de Crăciun. Bradul de Crăciun 
se face pe 8 decembrie, zi, de asemenea, liberă în Italia. În Italia, însă, tradiţiile de Crăciun diferă de la o 
regiune al alta. În nordul ţării, cadourile sunt aduse de Moş Crăciun (Babbo Natale) sau Micul Iisus (Gesu 
Bambino), pe 25 decembrie. În alte părţi acestea sunt aduse de Sfânta Lucia, pe 13 decembrie. La Roma şi 
în sudul Italiei, oamenii trebuie să aştepte, pentru cadouri, data de 19 ianuarie, dată sfântă, în care Befana, 
bătrâna vrăjitoare cu părul alb, va trece. Îmbrăcată în negru şi cu pantofi rupţi în picioare, ea se deplasează 
pe mătură şi împarte dulciuri copiilor cuminţi şi cărbuni celor neascultători.  

 În Polonia, perioada Crăciunului este dedicată regenerării forţelor vitale ale lumii, adică ale 
oamenilor, animalelor şi naturii, pentru a se îndeplini în cele mai bune condiţii ciclul curgerii timpului. 
Cântecele de Crăciun sunt încă foarte prezente în această perioadă. 
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 În Portugalia, ziua de Ajun este liberă şi mulţi oameni asistă la slujba de la miezul nopţii. Ajunul 
Crăciunului se cheamă ,,Consoada” şi cuprinde cina şi deschiderea cadourilor. Potrivit tradiţiei, aceste 
cadouri nu sunt aduse de Moş Crăciun, ci de copilul Iisus. Britanicii denumesc Crăciunul ,,Christmas”, 
adică ,,slujba lui Hristos”. Nu naşterea lui Iisus este celebrată, ci slujba de la miezul nopţii, ca la germani. 
De Crăciun toate casele sunt decorate. Dimineaţa, copiii îşi pot deschide cadourile strecurate în şosete, 
agăţate lângă şemineu. 

 Sărbătoarea Crăciunului în Cehia începe pe 6 decembrie, de Sf. Nicolae, și se încheie cu vizita celor 
trei magi. La miezul nopții, spre prima zi de Crăciun, majoritatea locuitorilor iau parte la Sfânta Liturghie. 
Sărbătoarea ține trei zile, ca la noi. 

 În Ungaria cei mici pleacă de acasă în seara de Ajun, mergând în vizită la rude, iar în acest timp se 
spune că Iisus le aduce brăduţul împodobit cu globuri, lumânări şi dulciuri. În ziua de Crăciun, după masa 
tradiţională, copiii au voie să mănânce dulciurile agăţate în brad. Indiferent de modul cum este sărbătorit, 
Crăciunul este un prilej de înălțare spirituală, de regăsire pe un plan mai înalt al năzuințelor omenești.  

 
 
 
 
 
 
Bibliografie:  
*www.didactic.ro 
*https://ziarulunirea.ro/cum-se-sarbatoreste-craciunul-in-alte-tari  
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MAGIA SARBATORILOR DE IARNA! TRADIȚII ȘI OBICEIURI 

 
 PROF. INV. PRIMAR, NEGRICI MARIANA 

 COLEGIUL NAȚIONAL ,,COSTACHE NEGRI’’, GALAȚI 
 
 Obiceiurile calendaristice şi cele legate de viaţa de familie sunt o componentă perenă a culturii 

noastre tradiţionale. Cele mai răspândite şi mai fastuoase s-au dovedit a fi cele legate de marele Praznic al 
Crăciunului şi de sărbătorirea Anului Nou. Repertoriul tradiţional al obiceiurilor şi tradiţiilor româneşti 
cuprinde pe lângă colindele propriu-zise - cântece de stea, vicleimul, pluguşorul, sorcova, vasilica, jocuri 
cu măşti (ţurca, cerbul, brezaia), teatrul popular, dansuri (căluţii, căluşerii) - şi o seamă de datini, practici, 
superstiţii, ziceri, sfaturi cu originea în credinţe şi mituri străvechi sau creştine. Dintre acestea, care exprimă 
înţelepciunea populară, realul sau fantasticul, esenţe ale bogăţiei noastre spirituale, redăm câteva specifice 
diferitelor zone ale ţării. 

 Se spune că Dumnezeu a lăsat Crăciunul ca omul să fie în această zi sătul. Cine nu are porc gras de 
Crăciun, nu poate spune ca a fost fericit în acel an. 

 În unele zone ale ţării, porcul se taie de Ignat, adică în 20 decembrie. Se zice că porcul care n-a fost 
tăiat în această zi nu se mai îngraşă, căci şi-a văzut cuţitul. Sângele scurs din porc după ce a fost înjunghiat 
se pune la uscat, apoi se macină şi se afumă cu el, peste an, copiii ca să le treacă de guturai, de spaimă şi 
de alte boli. 

 În Bucovina, în Ajunul Crăciunului se pun pe masă un colac şi un pahar de apă, deoarece se crede că 
sufletele celor răposaţi vin în această noapte pe la casele lor, gustă din colac şi-şi udă gura cu apă. 

 În Ajunul Crăciunului, cei ce cresc albine, nu dau nimic din casă, ca albinelor să le meargă bine, şi 
să nu părăsească stupul pe vremea roitului. Nu e bine să te baţi, nici măcar în glumă, cu cineva, căci faci 
buboaie peste an. 

 După Crăciun să nu mai fie lăsaţi copiii să mai zică colindatul, ca fac bube. 
Acolo unde este datina de a tăia porcul în ziua de Crăciun, gospodinele pregătesc o mâncare din carne 

macră de porc cu ceapă şi slănină, din care sunt ospătaţi cei dintâi dintre străinii ce le calcă pragul casei, 
acestei mâncări i se spune "pomana porcului". 

În unele sate maramureşene se zice că-i blestemată femeia care nu pune de Crăciun pe masă faţa de 
masă cu ciucalăi, pe pereţi şterguri tărcate (brodate) şi pe pat perne cu feţe tărcate. 

 Cu o săptămână înainte de Crăciun, în zona Codru din Maramureş încep pregătirile pentru colindat, 
culminând în cele două zile anterioare sărbătorii, când se pregătesc mâncărurile şi se împodobesc 
interioarele locuinţelor: masa cu faţa brodată, feţe de perne ornamentate, pe pereţi se pun ştergare şi blide 
ornamentate, crengi de brad, baniţa, busuioc, brebenoc. Aluatul frământat în noaptea de Crăciun e bun de 
deochi pentru vite. 

Se crede că la miezul nopţii, înspre Crăciun, apa se preface în vin, iar dobitoacele vorbesc. 
La cele trei sărbători mari - Crăciun, Paşte şi Rusalii - să te speli cu apa în care au fost puşi bani de 

argint şi vei fi bănos. 
 În Ajunul Crăciunului se leagă pomii cu paie, pentru că aceşti pomi să lege rod bogat. 
 Pomul Crăciunului imbracă în sate din zona Codru aspecte diferite, deosebindu-se de bradul cu 

elemente ornamentale cumpărate din oraş. Cel mai răspândit era pomul cu cercuri din nuiele de salcie sau 
din sârmă, îmbrăcate în hârtie colorată, peste ele sunt trecute sfori din aţă de fuior pe care sunt înşirate 
boabe de fasole albă. 

 În Ajunul Crăciunului se dă copiilor să mănânce bostan, ca să fie graşi peste an. În Bucovina, colacii 
Crăciunului se făceau în forma de 8 şi se păstrau pâna primăvara când se afumau şi se tămâiau boii şi plugul 
înainte de pornitul la arat, apoi colacii erau mâncaţi de plugari în ţ 

ţarină. 
 În seara de 23 spre 24 decembrie, până după miezul nopţii şi în unele locuri până la ziuă, cete de 

copii merg din casă în casă cu colinda: Moş-Ajunul, Bună-dimineaţa, Colindişul sau Bună-dimineaţa la 
Moş-Ajun. În unele părţi din Ardeal, copiii care merg cu colindatul se numesc piţărăi sau pizerei. După 
credinţa populară, ei sunt purtători de noroc şi fericire. 
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 Prin unele părţi, băieţii, dar mai cu seamă cântăreţii bisericeşti umblă cu icoana în ziua de Ajunul 
Crăciunului - o icoană pe care este zugrăvită naşterea lui Iisus Hristos în mijlocul staulului. Oamenii, când 
se dau la băut rachiu sau vin în sărbătorile Crăciunului, nu zic că beau, ci că se cinstesc. 

 În unele părţi, când este aproape de a se revărsa zorile, colindători cu lăutari sau fără lăutari pleacă 
pe la casele gospodarilor înstăriţi şi le cânta la fereastră un cântec sau mai multe, aceste cântece numindu-
se "zori", spunându-se că atunci "cânta zorile". 

Prin Transilvania, se înţelege sub numele de "zorit" datina de a se cânta colinde de către feciori şi 
oameni însuraţi la "zoritul" în ziua de Crăciun. 

 Începând cu întâia zi de Crăciun şi în următoarele zile ale acestei sărbători, copiii umblă cu Steaua, 
cântând colinde de stea prin care vestesc naşterea lui Iisus Hristos. 

 Datina împodobirii bradului de Crăciun pare a fi de obârşie germană, aşa cum este şi cântecul "O, 
brad frumos!". În Germania, această sărbătoare este cunoscută sub numele de Cristbaum. 

 Cum să ne imbrăcăm de sărbători - semnificaţiile unor culori 
- Alb - linişte, inocenţă, virtute, castitate, împăcare 
 - caracterizează persoanele expansive, suave, puritane. 
- Albastru - linişte, satisfacţie, tandreţe, iubire, afecţiune 
 - caracterizează persoanele concentrice, pasive, senzitive, perceptive, unificative  
- Galben - aspiraţie, originalitate, veselie, spontaneitate 
 - caracterizează persoanele active, proiective, expansive, investigative. 
- Gri - melancolie, tristeţe, plictiseală 
 - caracterizează persoanele deprimate, închise, cu tendinţe de izolare, cu stare de amărăciune. 
- Negru - sobrietate, tristeţe, doliu, singurătate, despărţire, moarte 
- Portocaliu - exprimă dorinţa, excitabilitate, dominanţă, erotism 
 - este specifică persoanei active, ofensive, competitive, sociabile. 
- Roşu - voinţa, dominanţa, ardoare, erotism, acţiune, însufleţire 
 - specifică persoanei active, excentrice, autonome, locomotorie, dominatoare, erotice, competitive. 
- Verde - concentrare, renaştere, siguranţa, îndrăzneală, abstinenţa, autoevaluare, persistenţă 
 - caracterizează persoanele pasive, defensive, autonome, reţinute, posesive, imuabile. 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
1.Constantin Eretescu, Folclorul literar al românilor, Editura Compania 2007; 
2.Ion Ghinoiu, Mica enciclopedie de tradiţii româneşti- Sărbători, Obiceiuri, Credinţe, Editura Agora, 

2008; 
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DIN BISTRIȚA-NASAUD ADUNATE... 

 
 PROF. INV. PRIMAR NEGRUȘA MARIA 
 ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 4 BISTRIȚA 

  
 Frumusețea folclorului trebuie simțită și prețuită de copii de la o cât mai fragedă vârstă. Școlii și 

slujitorilor ei ne revine datoria de suflet de a face cunoscute obiceiurile, datinile și tradițiile populare în 
rândul generațiilor de elevi, educarea copiilor în cultul pentru respectarea și păstrarea acestor datini și 
tradiții. 

 Pornind de la aceste considerații, am inițiat cu elevii mei opționalul integrat - ”Folclorul din județul 
Bistrița-Năsăud”. 

 Prezint succint obiectivele vizate de acest opțional: 
 Cunoașterea obiceiurilor, tradițiilor și credințelor populare specifice județului Bistrița-Năsăud; 
 Învățarea și interpretarea vocală a unor cântece populare și colinde; 
 Cunoașterea și învățarea unor dansuri populare specifice județului nostru; 
 Punerea în scenă a unor fragmente din creația folclorică; 
 Culegerea unor creații folclorice din satele județului Bistrița-Năsăud; 
 Editarea unei mici culegeri de folclor. 
Pentru lista de conținuturi, am solicitat elevii și părinții să vină cu idei și propuneri, considerând că  
întotdeauna punem suflet, dăruire și pasiune în ceea ce facem cu plăcere. După consultarea copiilor 

și părinților, ne-am oprit la următoarele conținuturi de învățare: 
1. Noțiuni de folclor 
 Folclorul copiilor 
 Poezii din folclorul copiilor 
 Poezii numărători 
Proverbe 
 Ghicitori 
Melodii populare 
2. Obiceiuri și datini din Bistrița-Năsăud 
 Colindul 
 Plugușorul 
 Capra 
 Cununa grâului 
 Obiceiul de nuntă 
3. Dansuri populare bistrițene 
 De-a lungul 
 Învârtita 
 Strigături de joc 
4. Mici culegători de folclor 
 ”Datul găinii” la nuntă 
 Cântecul ”Cununii grâului” 
 Chiuituri de joc 
 Descântece 
 Credințe din popor 
 Semne - Prevestiri 
 Această activitate opțională s-a finalizat cu formarea unui grup folcloric care a cuprins: 
- Dansuri populare 
- Grup vocal 
- Soliști de muzică populară 
- Recitatori de poezii populare 
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 Ceea ce le-a plăcut în mod deosebit elevilor a fost faptul că ei înșiși au fost mici culegători de folclor. 
Au apelat la bunicii de la țară, la părinți sau la rude, în dorința lor de a-și arăta seriozitatea și 
conștiinciozitatea, dar și bucuria, și entuziasmul pe care le-au trăit în această postură de culegători de 
folclor. Descântecele pentru deochi, obiceiul de nuntă, obiceiul ”Cununa de grâu”, chiuiturile de joc, 
semnele, prevestirile și credințele din popor sunt doar câteva dintre mărgăritarele folclorului din județul 
Bistrița-Năsăud pe care copiii le-au scos la lumină. 

 La sugestia copiilor și părinților, am hotărât să adunăm aceste ”nestemate” într-o mică culegere de 
folclor intitulată sugvestiv ”De la lume adunate...”. Copiii au pus mult suflet, interes și pasiune în tot ceea 
ce am desășurat în cadrul acestor inedite activități. Au fost bucuroși că au aflat despre multe obiceiuri și 
datini care se mai păstrează încă în satele județului nostru, devenind ei înșiși mici culegători de folclor. 

 Vă prezentăm câteva dintre strigăturile de joc culese de copii din satele unde se mai păstrează și 
astăzi obiceiul ca duminica și la sărbători, lumea să iasă la joc. 

 
 ”Nu te uita la cojoc, Mândru-i badea și se ține,  
 Ci te uită cum mai joc. Să se țină, că-i stă bine! 
 Nu te uita la făptură, Mândru-i badea și fălos, 
 Că-s a dracului de gură. Să se țină, că-i frumos!  
 
 Badea aşa s-o lăudat, Joacă, mândră, nu te face 
 Că nu îi ca el în sat. Ori nu joci cu cine-ți place? 
 Bine-o zis, că nici nu este, Da cu cine ți-ar plăcea 
 Mai de râs, mai de poveste. Ai juca, dar nu te ia. 
 
 Mândra mea îi jucăuşă, Dragu mi cu cine joc, 
 Cu gunoiul după uşă. Că miroase a busuioc 
 Hai, să prindem şase boi, Și cu cine m-nvârtesc, 
 Să mai scoatem din gunoi! Că miroase a lemn domnesc. 
 
 M-a făcut mama lunea, Mândra mea știe juca, 
 Să-mi fie dragă lumea. Pita n-o ști frământa. 
 Pe badea l-o făcut joi, Că ș-asară o făcut opt 
 Să ne iubim amândoi. Și niciuna nu s-o copt. 
 
- Nu te lăsa, Nicuşor! Cine joacă bătrânește 
 - Nu mă las, să ştiu că mor! De boală se lecuiește. 
 - Nu te lăsa, Niculiţă! Bătrânește am jucat, 
 - Nu mă las, măi mândruliţă! De boală, m-am stâmpărat. 
 
 Negru-i badea ca tina, De-ar ști mama că eu joc, 
 Dragu mi ca inima. Mi-ar face pielea cojoc. 
 Negru-i badea ca un tăciune, De-ar ști mama că-s aici, 
 Drag mi, fiu-ar de minune! Mi-ar face pielea opinci.  
 
 Nu te uita la obiele, La casa de omenie, 
 Că cizmele nu-s a mele. Se pot veseli ș-o mie. 
 Că le-am căpătat din sat, La casa de oameni răi, 
 Mulţumesc cui mi le-o dat! Nu se veselesc nici ei!” 
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SARBATORI DE IARNA, ONLINE 

 

PROF. NEGURA MIRELA 

ȘCOALA GIMNAZIALA „GALA GALACTION”  
 

Crăciunul sau Nașterea Domnului (nașterea lui Iisus Hristos) este o sărbătoare creștină celebrată la 

25 decembrie (în calendarul gregorian) sau 7 ianuarie (în calendarul iulian) în fiecare an. Ea face parte din 

cele 12 praznice împărătești ale bisericilor de rit bizantin. În anumite țări, unde creștinii sunt majoritari, 

Crăciunul e de asemenea sărbătoare legală, iar sărbătoarea se prelungește în ziua următoare, 26 decembrie: 

a doua zi de Crăciun. De la debutul secolului al XX-lea, Crăciunul devine și o sărbătoare laică, celebrată 

atât de către creștini cât și de către cei necreștini, centrul de greutate al celebrării deplasându-se de la 

participarea în biserică la rit spre aspectul familial al schimbului de cadouri sau, pentru copii, „darurilor de 

la Moș Crăciun.” 

În acest an însă, Crăciunul este online iar elevii pot fi ajutați să trăiască atmosfera de Crăciun chiar și 

din acest mediu. Cum? Elevii pot realiza un talkshow online, în care să vorbească despre magia Crăciunului 

sau li se poate oferi un subiect de discuție, gen: a furat spiritul Crăciunului Grinch? s-a îmbolnăvit Rudolf? 

sunt elfii epuizați de la atât de multe cadouri? Elevii pot decide subiectul și pot construi cea mai creativă 

știre posibilă, imaginandu-și că sunt prezentatori TV.  

O altă idee bună de pus în practică este aceea în care elevii își aleg melodia preferată care îi duce cu 

gândul la Crăciun sau filmul care îi face pe ei să se simtă mai aproape de Crăciun și să recreeze momente, 

secvențe din acestea. Elevii ar putea să-și realizeze singuri costume sau machiaje care să-i facă asemănători 

actorilor din acel film de Crăciun sau chiar să încerce să cânte acel colind, cântec, care îi face pe ei să se 

simță cât mai aproape de Crăciun, de magia Crăciunului.  

Un alt joc online care poate fi utilizat este acela al unei competiții. Elevii sunt împărțiți în doua echipe 

și rugați să participe la un concurs de cunoștinte care are legătură cu sărbătoarea Crăciunului. Întrebările 

vor fi diferite pentru fiecare echipă (cu variante de răspuns), elevii lucrând în doua echipe, fiecare echipă 

răspunzând într-o perioadă de timp alocată. Echipa cu cele mai multe răspunsuri corecte va câștiga 

concursul.  

 Oricare ar fi mediul de lucru, online sau fizic, se pot găsi modalități prin care elevii pot fi atrași; nu 

exista o formulă a perfecțiunii când vine vorba de predare, dar atâta timp cât exista dorință de nou, nimic 

nu este greu. 
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PARTENERIATUL GRĂDINIȚĂ  

 PĂRINȚI ȘI IMPORTANȚA LUI ÎN REUȘITA SERBĂRILOR ȘCOLARE 
 

PROF. SIMINA ILEANA NEO 
GRADINIȚA PP 38, TIMIȘOARA 

JUD. TIMIȘ 
 
„Noi cei mari, uităm adesea că am fost copii şi lucrul acesta, ar trebui să ni-l aducem aminte mai 

ales când ne găsim în faţa copiilor.” (ALEXANDRU VLAHUŢĂ)  
 
Parteneriatul grădiniță – părinți are drept scop dezvoltarea şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor oferite 

atât copiilor care ne frecventează unitatea de învăţământ, cât şi familiilor acestora.  
Sărbătorile de iarnă realizate în parteneriat cu părinții au fost, sunt şi vor fi mereu un prilej 

extraordinar de a arăta colaborarea strânsă care există între grădiniță şi familiile copiilor. Un exemplu 
frumos în acest sens îl reprezintă activitățile care au avut loc în grădiniță în preajma Crăciunului.  

 
Galerie FOTO personală – Instantanee din timpul activității 
Copilul trebuie să fie înconjurat de dragoste și înțelegere, el are dreptul la educați, la cultură, la 

recunoașterea tuturor valorilor umane și a valorilor spirituale, are dreptul la dragoste, respect, solidaritate, 
pace, înțelegere, libertate, el trebuie ocrotit, tratat cu căldură și dragoste cu onestitate și înconjurat cu 
afecțiune și tandrețe.  

Ideea parteneriatului real între grădiniță şi familie se bazează pe luarea unor decizii ce privesc 
progresul copilului.  

Obiectivele pe care le-am propus în cadrul acestui parteneriat vizează:  
- îmbunătăţirea procesului de comunicare între educatori şi părinţi, crearea oportunităţilor de dialog, 

informare şi responsabilizare a familiei;  
- dezvoltarea cunoştinţelor şi deprinderilor parentale în vederea prevenirii abandonului copiilor, 

creşterea înţelegerii de către părinţi a rolului şi a responsabilităţilor lor, în asigurarea sănătăţii copiilor, a 
dezvoltării lor socio-emoţionale şi a integrării lor sociale.  

În cadrul parteneriatului am ţinut seama de nevoia imediată ca părinţii să devină conştienţi că au 
nevoie de mai multe cunoştinţe, că interacţiunea şi comunicarea sunt cele mai bune mijloace de a obţine 
informaţiile necesare şi că experienţele acumulate şi dialogul sunt instrumente de schimbare a atitudinilor.  

În concluzie, acest parteneriat își propune să implice părinții și întreg personalul grădiniței în 
cunoașterea trebuințelor instituției de învățământ preșcolar, a specificului activității educative ce se 
desfășoară în această instituție specializată, pentru a observa concret aspectele caracteristice educației 
timpurii, a înțelege necesitatea colaborării cu grădinița și importanța pe care o are participarea și implicarea 
activă în educarea și formarea copilului.  
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Galerie FOTO personală – Instantanee din timpul activității 
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IMPORTANȚA ACTIVITAȚILOR EDUCATIVE 

 IN PARTENERIAT CU PARINȚII 
 

 PROF. NICA DORINA  
 GRADINIȚA CU P.P. ,,DUMBRAVA MINUNATA’’ TULCEA 

 
 “Fiecare copil pe care îl educăm este un OM dăruit societăţii” (N. Iorga)  
 
În primele etape ale vieţii, responsabilitatea educării copilului revine familiei. În mod firesc, părinţii 

sunt primii educatori ai copilului. Copiii sunt apoi înscrişi în grădiniţă, instituţie care le asigură condiţiile 
necesare pentru dezvoltarea în concordanţă cu nevoile individuale. Vine apoi rândul profesioniştilor din 
grădiniţe şi şcoli să se ocupe de educarea şi formarea copiilor printr-o metodologie şi un curriculum specific 
vârstei acestora. Grădiniţa este un important mediu de socializare, îi ajută pe copii să interacţioneze cu alţi 
copii, dar şi cu adulţi şi le oferă acestora un mediu primitor, adecvat învăţării.  

Colaborarea familiei cu grădiniţa este importantă în primul rând prin corelarea acţiunilor comune 
dintre cei doi factori importanţi ai educaţiei, instituţie şcolară şi familie, apoi prin faptul că pune bazele 
colaborării dintre aceştia pe toată durata preşcolarităţii copilului. 

În fiecare an realizăm un parteneriat cu părinţii copiilor pe care îi îndrumăm. Motivul realizării acestui 
parteneriat este necesitatea menţinerii unităţii de cerinţe în educaţia copilului, necesitatea realizării unei 
legături reale între grădiniță şi familie ca parteneri egali în educaţia copilului. Scopul acestui parteneriat 
este implicarea şi participarea reală a părinţilor în activităţile la clasă şi la cele extracurriculare. Ca obiective 
majore ale acestui parteneriat amintim: formarea părinţilor în spiritul ideii de parteneri egali în educaţia 
copiilor; convingerea părinţilor pentru a investi în dezvoltarea personală a copilului şi a grupului în 
ansamblu; implicarea părinților în atragerea de resurse (financiare sau materiale) necesare unei bune 
desfăşurări a actului educaţional; creearea unui mediu educativ pozitiv, favorabil, adecvat pentru o 
stimulare continuuă a învățării spontane a copilului; achiziționarea de către părinţi a unor informaţii şi 
cunoştinţe pe care să le folosească în educarea propriilor copii; implicarea părinţilor în atragerea şi găsirea 
de resurse materiale şi financiare necesare derulării serbărilor de Crăciun, de sfârşit de an şcolar, organizării 
de excursii şcolare. 

 Învățământul preșcolar este o treaptă importantă și responsabilă în cadrul sistemului de învățământ. 
În societatea noastră, educația familială și școlară joacă un rol foarte important în achiziția de cunoștințe și 
comportamente ale copilului, de aceea ambii trebuie să aibă responsabilități și roluri complementare. O 
bună interacțiune între școală și familie, oferă copilului o imagine de apropiere între persoanele care se 
ocupă de el, astfel, acesta se simte familiar și în siguranță în cadrul grădiniței. Fiecare relație familie-
profesor este unică și originală, de aceea trebuie să fie individualizată și bazată pe încredere și cunoaștere 
reciprocă.  

 Există mai multe forme concrete de colaborare dintre grădiniță și familie, ele se deosebesc în funcție 
de scopul urmărit și de modul de realizare: 

- referatele prezentate în fața părinților cu anumite prilejuri, cu teme pe bază de fapte și date concrete 
(ex.”Influența familiei asupra personalității copilului); 

-organizarea unor expoziții cu lucrări executate de copii; 
-participarea părinților la activități demonstrative, activități comune; 
-convorbirile cu familia (pot avea loc spontan sau organizat, din inițiativa educatoarei/profesorului 

sau a părinților); 
-consultări individuale; 
-vizitele-constituie o altă formă de colaborare. Includem aici ambele variante, vizitarea familiei de 

către cadrul didactic și vizitarea unității de învățământ de către părinți; 
-organizarea de activități extracurriculare, organizate și desfășurate împreună cu părinții (vizite la 

muzee, patiserii, fabrici, etc); 
-participarea părinților alături de copii la diverse ateliere de lucru, organizate de cadrul didactic; 
-serbările copiilor cu diferite ocazii (Crăciun, 8 Martie, Sfârșit de an școlar, etc).  
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Serbările reprezintă evenimente de o importanţă deosebită în activitatea preșcolarilor şi în viaţa 
familiilor acestora-atât din punct de vedere afectiv, cât şi cognitiv, dând ocazia copiilor de a prezenta, într-
o manieră personală şi originală, tot ce au învăţat pe parcursul unui semestru sau an şcolar. Acest tip de 
activităţi extracurriculare au reprezentat întotdeauna un prilej de manifestare inedită al talentului nativ al 
copilului. Este o ocazie în care copilul îşi poate pune în valoare inteligenţa dominantă descoperită şi 
valorificată de cadrul didactic. De multe ori familia este surprinsă de potenţialul propriului copil. 

Cântecul, dansul, recitarea de poezii sau interpretarea unor piese de teatru, reprezintă câteva dintre 
formele de manifestare prin care copilul îşi satisface nevoia de afirmare de joc, căpătând încredere în 
propriul potenţial artistic şi cognitiv. De aceea, o sărbătoare şcolară reprezintă un mijloc eficient de educare, 
de influenţare formativă a copiilor, de sudare a colectivului, de asigurare a unor contexte educaţionale în 
care relaţionările se produc în condiţii inedite, de încurajare a talentului, de dezvoltare a aptitudinilor şi de 
stimulare a copiilor timizi sau mai puţin talentaţi. Este foarte indicat ca pe parcursul serbării să iniţiem 
momente interactive părinţi-copii: jocuri, scenete, recitare, dansuri populare, cântece pe care părinţii fie le 
cunosc, fie le învaţă împreună cu copiii. Toate acestea contribuie la sudarea relaţiilor dintre copii şi părinţi, 
atmosfera să fie mai caldă, de sărbătoare a tuturor vârstelor. 

În concluzie, familia și grădinița sunt cele care influențează dezvoltarea individului și procesul 
educativ, de aceea este foarte importantă colaborarea tuturor celor care intervin în procesul de dezvoltare 
și formare al copilului. 
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MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNA! TRADIȚII ȘI OBICEIURI 
 

 PROF. NIȚĂ AMALIA- NADINA 
 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR 1 ROMA 

 

 Prezentarea unor activități educative online organizate pentru marcarea sărbătorilor de iarnă 

 

 Începem activitatea cu un joc de antrenant : ,,Ghicitori despre iarnă”. Fiecare copil va roti ruleta și 
va răspunde la ghicitoarea indicate de ruletă. Se acceseaza linkul indicat:  

 https://wordwall.net/resource/7194438/ghicitori-despre-iarna 

 În continuare, se va partaja ecranul și vom prezenta imaginea. Un elev recită poezia. 

 

 Alt elev va prezenta semnificația Crăciunului. 

Crăciunul la români  

 La români sărbătorile de iarnă se desfăşoară între 24 decembrie şi 7 ianuarie şi au ca puncte centrale 
zilele Crăciunului, Anului Nou şi Bobotezei (cu ajunurile respective), caracteristica lor cea mai importantă 
fiind repertoriul neasemuit de bogat în datine şi credinţe, în realizări artistice literare, muzicale, coregrafice 
etc. 

 Colindele, urările de belşug şi recoltă bogată cu Plugul, Pluguşorul, Sorcova, Vasilca, Jocurile cu 
măşti (Capra, Cerbul, Brezaia, Turca), Cântecele de stea sunt câteva din manifestările folclorice care fac 
din sărbătorile de iarnă unele din cele mai spectaculoase manifestări spirituale ale poporului nostru. 

Vom continua activitatea cu un colaj de colinde si poezii : 
• POEZIE : Colinde, colinde – Mihai Eminescu  
• COLIND : Iată, vin colindători 
• POEZIE : Deschide ușa, creștine! 
• COLIND: Noapte de iarnă – Otilia Cazimir 
• POEZIE : Crăciunul copiilor – Octavian Goga 
• COLIND : Domn, domn să-nălţăm 
• COLIND :O ce veste minunata. 
Pe ecran vor rula fotografii din serbările din anii anteriori. 
La sfârșitul activității, fiecare copil transmite un cuvânt pozitiv pe care-l va introduce în tolba 

moșului. 
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE 

 ÎN PARTENERIAT CU PĂRINŢII 
 

 PROF.: NIȚU CLAUDIA MARIA 
 ȘCOALA GIMNAZIALA” GHEORGHE MAGHERU”, CARACAL 

 
Școala este instituția socială în care se realizează educația organizată a tinerei generații, factorul 

decisiv pentru formarea unui om apt să contribuie la dezvoltarea societății, să ia parte activă la viață, adică 
să fie cu adevărat pregătiți pentru muncă. Acest lucru este determinat de faptul că școala dispune de personal 
calificat și de o bază materială adecvată, elemente indispensabile desfășurării procesului de învățământ, al 
cărui obiectiv principal este formarea omului, dezvoltarea personalității sale. Procesul de învățământ este, 
deci, cel care conferă școlii acest rol hotărâtor în formarea omului. 

 Când copilul crește, își vede universul cotidian lărgindu-se dincolo de orizontul familiei, mai întâi 
datorită grădiniței și apoi a școlii. Trecerea copilului la statutul de preșcolar, respectiv de elev, este un 
moment dificil deoarece copilul trebuie să capete în această perioadă dorința de a învăța. Chiar dacă școala 
se străduiește să compenseze în parte ceea ce mediul nu i-a oferit copilului, ea nu poate da totul, fiind 
absolut necesară colaborarea dintre familie și școală. 

 În ceea ce privește parteneriatul factorilor educaționali, familia, ca nucleu fundamental al societății, 
îndeplinește un sistem de funcții printre care cele mai importante sunt: funcția naturală, biologică, funcția 
economică, funcția de socializare, funcția educativă. 

 Funcția educativă a familiei se referă la creșterea și educarea copiilor. Acestea sunt îndatoriri și 
responsabilități deosebit de importante ale familiei, oricare ar fi dificultățile economice sau de altă natură. 
Mediul educogen familial are influențe deosebit de puternice asupra formării personalității copilului, a 
comportamentului lui, care își mențin forța educativă uneori toată viața. Din acest motiv se acordă o 
importanță deosebită celor „șapte ani de acasă”. 

 Îndeplinirea cu succes a funcțiilor familiei implică respectarea unui sistem de cerințe, printre care 
menționam: preocuparea permanentă a părinților și sprijinirea lor atât din vedere emoțional, fizic cât și 
material pentru o dezvoltare armonioasă a copilului; de asemenea importantă este și o colaborare 
permanentă și nemijlocită cu școala și sprijinirea școlii, participarea la activitățile comitetelor cu părinții 
din școală și altele. Colaborarea școlii cu familia este o condiție importantă a unirii eforturilor în educarea 
copiilor. Această colaborare trebuie să constituie o acțiune simplă și suplă și de educare a educatorilor-
părinți. Printre acțiunile pedagogice ale școlii intreprinse în rândul părinților se pot menționa următoarele: 

• consultații cu părinții; 
• adunările cu părinții însoțite de expuneri și discuții pe diverse teme psihopedagogice, cum ar fi 

cunoașterea particularităților individuale și de vârstă ale copiilor, condițiile necesare învățării eficiente, 
activitatea în timpul liber etc; 

• lectoratele cu părinții susținute de specialiști de valoare; 
• adunările pe diverse teme și discuții cu părinții din comitetul de părinți. 
 În domeniul colaborării școală-familie, punctul de plecare este cunoașterea prealabilă a părinților de 

către învățător, a familiei, a climatului familial. Activitatea educativă îmbracă și în școala noastră o 
multitudine de forme la următoarele nivele: comitetul de părinți, consiliul reprezentativ al părinților, vizitele 
la domiciliu, corespondența cu părinții, consultațiile pedagogice, implicarea părinților în activitățile școlii, 
activitățile nonformale(excursii, cercuri, serbări, aniversări, cursuri), consultații la cererea părinților. 
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RELAŢIA ŞCOALĂ – FAMILIE –SOCIETATE  

UN PARTENERIAT DE SUCCES 
 

PROF. NOSAL RALUCA 
GRADINIȚA P.P. „FLOAREA SOARELUI” REȘIȚA 

 
Relaţia şcoală – familie – societate este una în care fiecare factor interrelaţionează cu ceilalţi. 

Societatea este instanţa superioară care imprimă un anumit format atât şcolii cât şi familiei iar prin idealul 
educaţional trasează liniile directorii pe care acestea trebuie să le urmeze. Pe de altă parte, familia şi şcoala 
sunt cele care îşi aduc aportul continuu la modelarea societăţii . 

Colaborarea dintre şcoală şi familie presupune nu numai o informare reciprocă cu privire la tot ceea 
ce ţine de orientarea copilului ci şi înarmarea părinţilor cu toate problemele pe care le comportă această 
acţiune. Referitor la acţiunea educativă a familiei, ea este eficientă numai atunci când scopul său se înscrie 
pe aceeaşi linie cu a şcolii, când între cei doi factori există o concordanţă în ceea ce priveşte obiectivele 
urmărite, subordinate idealului social şi educaţional. 

În centrul acestei relaţii stă, desigur, copilul-elev, ca beneficiar al actului educaţional promovat de cei 
trei factori deopotrivă. 

În ceea ce priveşte relaţia şcoală-familie se impun deschideri oferite părinţilor privind aspectele 
şcolare, psihopedagogice, pe lângă aspectele medicale, juridice etc. Se cunosc următoarele forme mai 
importante de organizare instituţionalizată a educaţiei părinţilor şi a colaborării şcoală-familie: 

• asociaţii ale părinţilor şi cadrelor didactice, care au o largă libertate de iniţiativă (au apărut pentru 
prima oară în Statele Unite ale Americii în secolul trecut); 

• şcoli ale părinţilor (iniţiate în Franţa în perioada interbelică) şi şcoli ale mamelor (iniţiate în 
Germania); 

• consilii de administraţie şcolară formate (exclusiv sau în majoritate) din părinţi, cu rol informaţional, 
consultativ şi decizional (fiinţează în Belgia, Danemarca, Olanda şi în alte ţări occidentale); 

• comitete de părinţi pe clase şi şcoli, fără rol decizional, care sprijină şcoala în rezolvarea unor 
probleme (în ţările est-europene). 

Din păcate, în România, deşi s-au făcut paşi semnificativi în acest sens, implicarea părinţilor în astfel 
de instituţii este destul de redusă. Îmbunătăţirea relaţiei şcoală-familie implică informarea şi formarea 
părinţilor în ceea ce priveşte şcolaritatea copilului şi presupune, cel puţin, ca fiecare părinte să cunoască: 

- obligaţiile legale privind educaţia copilului; 
- drepturile de care dispune pentru educaţia copilului; 
- importanţa atitudinii lui pentru reuşita şcolară a copilului; 
- metodele de colaborare cu şcoala. 
În acest scop este necesar un dialog între cadre didactice şi părinţi. Cadrele didactice trebuie să 

primească o pregătire în materie de relaţie cu părinţii iar competenta lor în aceasta materie trebuie 
considerată ca o aptitudine profesională. Pe de altă parte, părinţii trebuie să fie pregătiţi pentru a juca rolul 
lor educativ în cooperare cu învăţătorii şi profesorii iar şcolile trebuie să asigure părinţilor asistenţa 
necesară. 

Pentru a eficientiza cu adevărat învăţământul nu se poate face abstracţie de relaţia şcoală-familie, cu 
atât mai mult cu cât este deseori întâlnită în faza incipientă, a şcolii autosuficiente. Instrumentele clasice de 
colaborare a şcolii cu familia – şi ne referim aici la şedinţele şi lectoratele cu părinţii, la vizitele la domiciliul 
elevilor sau la obligativitatea semnării carnetelor de note de către ambii parteneri în educaţie – sunt departe 
de a fi suficiente. De aceea am căutat identificarea unor metode alternative, menite să le completeze pe cele 
vechi. 

Astfel, s-a trecut la etapa a doua cu scopul atingerii în cel mai scurt timp a idealului conlucrării 
familie-şcoală, etapa dezvoltării încrederii mutuale. S-au identificat ca metode alternative de educare a 
părinţilor în spiritual implicării active în educaţia copiilor următoarele: 

- testul docimologic; 
- elaborarea şi aplicarea Fişei de comunicare cu familia; 
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- participarea părinţilor la acţiuni educative ale copiilor.  
- repartizarea clară a rolurilor şi a responsabilităţilor între parteneri – şcoală-familie-copil şi asumarea 

conştientă şi motivată a acestora defiecare dintre ei;  
- asigurarea transparenţei în luarea deciziilor, informarea reciprocă şi sistematică a partenerilor; 
- optimizarea pregătirii profesionale a administraţiei instituţiei de învăţămînt, a profesorilor şi a 

părinţilor pentru construirea unui parteneriat ce ar contribui la realizarea obiectivelor comune; 
- implicarea părinţilor nu doar în acordare de sprijin material sau în depăşirea unor situaţii critice, dar 

şi în ameliorarea procesului de predare-învăţareevaluare cu multiplele sale aspecte; 
- instituirea unor tradiţii culturale în colaborarea şcoală-familie şi stimularea acesteia, inclusive prin 

promovarea practicilor de succes şi a experienţelor avansate etc 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliografie: 
*Ecaterina Adina Vrasmas, Consilierea şi educaţia părinţilor, Bucureşti, Editura „Aramis”, 2002; 
*Gheorghe Bunescu, Democratizarea educaţiei şi educaţia părinţilor, articol publicat pe Internet. 
*Ioan Nicola, Pedagogie, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1994; 
*Vasile Fetescu, Familia şi atitudinea copilului faţă de învăţătură în revista Învăţământul primar, nr.2, 
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*George Văideanu, Familia şi viitorul, în Almanahul părinţilor, Bucureşti, 1983; 
*Ion Drăgan, Unde, cum şi de ce greşesc unii părinţi, în Almanahul părinţilor, Bucureşti, 1983; 
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PARTENERIATUL, O NECESITATE A SCHIMBARII 

 
PROF. IN INV. PREȘ. NUȚ MIHAELA 

 
 Educaţia timpurie reprezintă totalitatea experienţelor individuale şi sociale existente sau organizate, 

de care beneficiază copilul în primii ani de viaţă. Ele au rolul de a proteja, creşte şi dezvolta fiinţa umană 
prin înzestrarea cu capacităţi şi achiziţii fizice, psihice, culturale specifice care să-i ofere identitate şi 
demnitate proprie. Educaţia timpurie asigură fundamentele dezvoltării fizice şi psihice sănătoase şi ale 
dezvoltării sociale. Ceea ce învaţă copiii în primii ani de viaţă reprezintă mai mult de jumătate decât vor 
învăţa tot restul vieţii. 

 Educaţia în familie are ca scop formarea unui om cu o dezvoltare multilaterală şi armonioasă. Părinţii 
sunt datori să crească copilul, să se îngrijească de sănătatea, educaţia, învăţătură şi pregătirea profesională 
a acestuia. Această funcţie are ca finalitate integrarea eficientă a individului în societate, acest lucru 
realizându-se prin formare dupa un anumit ideal de personalitate.  

 A fi părinte într-o periodă marcată de profunde şi rapide transformări sociale, este o misiune din ce 
în ce mai dificilă. Familia are nevoie de sprijin şi sustinere pentru a rezolva problemele ridicate de creşterea 
generaţiilor de astăzi. Aceasta nu are întotdeauna cunoştinţe psihopedagogice necesare educării copiilor, de 
aceea educatoarea are datoria ca prin activităţile pe are le desfăşoară să pregătească familia pentru a-şi 
cunoaşte copilul, să o antreneze în procesul educațional. 

 Educatoarea întreprinde activităti de cunoaştere a copiilor şi familiilor acestora, studiază dosarele 
personale, chestionarele aplicate la început de an, organizează colectivul de părinţi alegând comitetul de 
părinţi şi repartizează fiecăruia atribuţiile. Stabileşte un program de activităţi cu familia, proiecteză întâlniri 
individuale şi colective, consultaţii, activităţi extracurriculare. 

 Avizierul reprezintă locul în care se menţine zilnic contactul cu părinţii prin afișarea diferitelor 
informații cu privire la orarul grupei, tema săptămânii, vizite, deplasări, piese de teatru, a poeziilor și 
cântecelor învățate. 

 La panoul grupei se expun lucrările tuturor copiilor indiferent de aportul lor adus la ilustrarea temei 
respective fișe de evaluare, lucrări plastice și practice. 

 Fiecare educatoare are obligația de a stabili o oră pe săptămână consilierea cu părinții ce se va 
desfășura în sala de grupă după o planificare realizată în prealabil. Aceasta vizează fie informări ale 
părinților, fie consiliere individuală în funcție de problemele ce se ivesc respectându-se confidențialitatea 
informațiilor. 

 Serbările reprezintă modalitatea prin care părinţii își pot evalua rezultatele copiilor atât individual 
cât și la nivel de grupă. Ei sunt implicați în amenajarea grupei, decorare, confecționare. Ele sunt benefice 
preșcolarilor întrucât oferă posibilitatea ca aceștia să-și depășească frica, să capete încredere în ei prin 
participarea activă la program evitându-se astfel blocajele psihice. 

 Activitățile demonstrative sunt un prilej în care părinții pot participa împreună cu copilul la 
confecționarea diferitelor obiecte, redarea unei teme plastice, participarea la diferite întreceri sportive 
stimulând încrederea în sine, lucru în echipă. 

 Activitățile extrașcolare precum excursii, vizite sunt un prilej în care se oferă posibilitatea cunoașterii 
frumuseții peisajelor, a valorilor spirituale prin vizitarea caselor memoriale. Părinţii pot participa la 
organizarea şi sponsorizarea excursiilor trăind emoţii pozitive alături de ei și oferind modele de 
comportament, familiarizându-i cu tradiţii şi obiceiuri populare, evenimente istorice. 

 Prin implicarea părinților în activitățile școlare și extrașcolare se descoperă noi modalități de educare 
a copiilor bazate pe colaborare și comunicare. Cei doi factori au un scop comun și anume educarea și 
formarea copilului pentru viață. 
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ATELIERUL LUI MOȘ CRACIUN 

 
PROF. NUȚA ANGELA 

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 11 ORADEA 
 
Activitatea educativă realizată prin activităţile extraşcolare şi-a dobândit un statut de sine stătător în 

cadrul procesului de învăţare permanentă şi este recunoscută ca o componentă importantă a educaţiei 
globale. Activitatea educativă extraşcolară contribuie la formarea şi dezvoltarea personalităţii copilului 
facilitând socializarea acestuia, la dobândirea de achiziţii cognitive exersând abilităţile şi deprinderile de 
muncă intelectuală. 

 Elevii sunt stimulaţi să promoveze principiile de valoare care stau la baza relaţiilor dintre oameni 
într-o societate democrată cum ar fi: dreptatea, toleranţa, echitatea, cooperarea, respectul reciproc, 
respectarea drepturilor omului etc. 

Organizarea unor activităţi extracurriculare de calitate, care să-i implice activ pe copii, să-i provoace 
la căutări, cugetări, alegeri, acţiuni poate deveni alternativă viabilă. Este important ca aceste activităţi să 
acopere domenii variate şi să răspundă intereselor copiilor, să ducă la dezvoltarea personalităţii lor sub toate 
aspectele, să le ofere posibilităţi suplimentare de acţiune şi manifestare. Lumea de azi cere să fii flexibil şi 
adaptabil. Succesul la şcoală, în viaţă, depinde de ceea ce îţi place să faci, de abilităţile pe care le ai, 
încrederea în sine, în potenţialul personal şi relaţiile pozitive cu alţii.  

Implicarea părinților în diverse activități extracurriculare mi se pare o practică eficientă în dezvoltarea 
relației dintre școală și familie și care duce, până la urmă, la îmbunătățirea procesului educativ. Invitarea 
părinților în Atelierul lui Moș Crăciun alături de copiii lor a avut un impact mare în rândul acestora, 
experimentând astfel relaţii inedite cu ei, fapt care îi poate determina să-şi schimbe radical, în mod pozitiv, 
atitudinea faţă de şcoală. 

Este vorba despre o activitate pe care am organizat-o în preajma sărbătorilor de iarnă, sub forma unui 
concurs pe echipe. Probele propuse au pus la încercare creativitatea, îndemânarea, răbdarea, cooperarea 
participanților, învăluite într-o atmosferă de sărbătoare, colinde, ceai cald și cozonac. Încărcătura 
emoțională a crescut de la o probă la alta, iar în final, nu a mai contat cine câștigă concursul, ci a contat 
timpul de calitate petrecut împreună, voia bună. Copiii au devenit mai încrezători, au devenit mai deschiși 
în relațiile pe care le au, mai ales cu părinții, au învățat să-și controleze emoțiile și să le accepte. 

Probele au fost variate și distractive: confecționarea unor podoabe pentru brad, vizionarea unei 
secvențe de film și răspunsuri la întrebări pentru a evalua atenția participanților, proba de popice, 
interpretarea unor colinde. Juriul a fost format din profesorii clasei și au avut o misiune grea deoarece toate 
echipele au excelat. La final, copiii au fost răsplătiți cu diplome și daruri. 

În cocnluzie, educaţia de bună calitate presupune aplicarea modelului diversităţii prin abordarea 
diferenţiată, iniţierea de proiecte în care să fie implicaţi elevi, cadre didactice de diferite specialităţi, 
parteneri educaţionali, pornind de la părinţi, societatea civilă, media şi comunitate. 

 
 
 
 
Bibliografie: 
*Beruşcă, A. (2007). Ghid metodologic al serbărilor şcolare. Bucureşti: E.D.P. R.A. 
*Blândul, Valentin C. (2008). Educaţia non-formală. Oradea: Ed. Univ. din Oradea 
*http://www.educatiecopii.ro/Totul-despre-educatie  
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IMPORTANȚA ACTIVITAȚILOR EDUCATIVE  

IN PARTENERIAT CU PARINȚII 
 

PROFESOR IN INVAȚAMANTUL PRIMAR ȘI PREȘCOLAR 
 NAGY ANTONIA 

GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT MANOCSKA, TARGU SECUIESC 
 
„Un bun învăţător observă când copilul se străduieşte- chiar dacă rezultatele nu se văd imediat. 
Şi-i arată elevului că a observat !... 
Un bun învăţător are grijă să vină rândul fiecărui elev la îndatoririle plăcute – dar şi la cele 

nesuferite. 
Mari destine au de multe ori la baza influenţa unui bun învăţător!”- Helen Exley - 
 
Educația este un proces împărțit între părinți și profesori, al cărui obiectiv este formarea integrală a 

copiilor. 
Parteneriatul cu părinții reprezintă o variabilă de o importanță deosebită în realizarea dezideratelor 

educaționale. Acest parteneriat îmbracă forme diverse, începând de la ședințele cu părinții, comitetul de 
părinți, lectoratele cu părinții sau implicarea acestora în susținerea unor serbări reușite. 

Pentru a duce la bun sfârșit o educație integrală este necesar să existe canale de comunicație și acțiuni 
ale familiei cu grădinița, doar așa se produce dezvoltarea intelectuală, emoțională și socială a copiilor, în 
cele mai bune condiții.Colaborarea familiei cu grădinița dezvoltă copiilor impresia că, deși se află în două 
spații diferite, ele sunt complementare. Participarea activă a părinților în viața la grădiniță a copiilor se 
materializează printr-o mai bună autostimă a copiilor, un randament școlar mai bun, relații și atitudini 
pozitive ale părinților despre grădiniță. 

Familia și grădinița trebuie să împartă responsabilitățile în educarea copiilor. Ambii au un rol 
fundamental în dezvoltarea integrală a copilului. Colaborarea familiei cu grădinița are o importanță majoră, 
cu efecte pozitive asupra copiilor, părinților, profesorilor, grădiniței și comunității. 

 Între familie și școală trebuie să existe o comunicare foarte strânsă. Dacă un profesor vrea să educe, 
trebuie să colaboreze cu părinții, pentru ca efortul pe care îl realizează la clasă să aibă continuitate și în 
restul zilei. 

Atât grădinița cât și familia sunt responsabile de: 
- Transmiterea de norme, valori și obiceiuri;  
- Dezvoltarea autonomiei copilului; 
- Transmiterea de cunoștințe  
- Învățarea responsabilităților (implică acceptarea normelor de comportament, de ordine, curățenie 

etc. 
În societatea noastră, educația familiară și instituțională joacă un rol foarte important în achiziția de 

cunoștințe și comportamente ale copilului, de aceea ambii trebuie să aibă responsabilități și roluri 
complementare. O bună interacțiune între grădiniță și familie, oferă copilului o imagine de apropiere între 
persoanele care se ocupă de el, astfel, acesta se simte familiar și în siguranță în cadrul grădiniței. Fiecare 
relație familie-profesor este unică și originală, de aceea trebuie să fie individualizată și bazată pe încredere 
și cunoaștere reciprocă. Există mai multe forme concrete de colaborare dintre grădiniță și familie, ele se 
deosebesc în funcție de scopul urmărit și de modul de realizare: 

- Referatele prezentate în fața părinților cu anumite prilejuri, cu teme pe bază de fapte și date 
concrete (ex.”Influența familiei asupra personalității copilului); 

- Organizarea unor expoziții cu lucrări executate de copii; 
- Participarea părinților la activități demonstrative; 
- Convorbirile cu familia  
- Vizitele-constituie o altă formă de colaborare. Includem aici ambele variante, vizitarea familiei de 

către cadrul didactic și vizitarea unității de învățământ de către părinți; 
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- Organizarea de activități extracurriculare, organizate și desfășurate împreună cu părinții (vizite la 
muzee, patiserii, fabrici, etc); 

- Participarea părinților alături de copii la diverse ateliere de lucru, organizate de cadrul didactic; 
- Serbările copiilor cu diferite ocazii (Crăciun, 8 Martie, Sfârșit de an școlar, etc). 
În concluzie, familia și grădinița sunt cele care influențează dezvoltarea individului și procesul 

educativ, de aceea este foarte importantă colaborarea tuturor celor care intervin în procesul de dezvoltare 
și formare al copilului. 

Acest parteneriat presupune o interacțiune, colaborare, cooperare între factorii educaționali familie-
grădiniță-societate. Copiii noștri sunt viitorul nostru. După cum îi vom crește și îi vom învăța să se adapteze 
schimbărilor permanente din lumea noastră de azi și în cea de mâine, așa vom asigura și continuitatea 
culturii și civilizației umane. 
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE REALIZATE ÎN 

PARTENERIAT CU PĂRINȚII 

 

PROFESOR INVAȚAMANT PRIMAR NALAȚ AURORA CRISTINA 

ȘCOALA GIMNAZIALA ȘIEU-MAHERUȘ –JUD. BISTRIȚA-NASAUD 
 

Termenul parteneriat este „definit ca asocierea a doi sau mai mulţi parteneri, iar în literatura de 

specialitate, parteneriatul reprezintă modalitatea, formală sau informală, prin care două sau mai multe părţi 

decid să acţioneze împreună pentru atingerea unui scop comun.” 

Când şcolile şi familiile lucrează împreună ca parteneri, beneficiari sunt elevii . Colaborarea dintre 

şcoală şi familie presupune nu numai o informare reciprocă cu privire la tot ceea ce ţine de orientarea 

copilului ci şi înarmarea părinţilor cu toate problemele pe care le comportă această acţiune. În ceea ce 

priveşte relaţia şcoala-familie se impun deschideri oferite părinţilor privind aspectele şcolare, 

psihopedagogice, pe lângă aspectele medicale, juridice etc. O bună colaborare între familie și școală se 

poate realiza prin parteneriate. Motivul principal pentru crearea unor astfel de parteneriate este dorinţa de 

a ajuta elevii să aibă succes la şcoală și, mai târziu, în viață. Parteneriatele trebuie văzute ca o componentă 

esenţială în organizarea școlii şi a clasei de elevi. Ele nu mai sunt de mult considerate doar o simplă 

activitate cu caracter opţional sau o problemă de natura relaţiilor publice. . Majoritatea părinţilor au nevoie 

de informaţii de bază referitoare la copiii lor. Ei vor să fie informaţi despre scopul de bază al programului 

educativ la care participă copiii lor şi doresc să fie implicaţi în luarea deciziilor. Părinţii vor să fie la curent 

cu progresele copilului. Pentru realizarea parteneriatului cu părinţii este esenţial ca: părinţii să fie priviţi ca 

participanţi activi, care pot aduce o contribuţie reală şi valoroasă la educarea copiilor lor; să se recunoască 

şi să se valorifice informaţiile date de părinţi referitor la copii; părinţii să ia parte la adoptarea deciziilor 

referitoare la copiii lor; responsabilitatea să fie împărţită între părinţi si prfesor; părinţii să facă parte din 

comitetele de părinţi; să ajute la continuarea programului educativ acasă; să urmărească în mod regulat 

progresul copiilor lor; să ia parte, să sprijine activităţile extraşcolare organizate împreună cu profesorul. 

Datorită diferenţelor de scopuri, resurse, pregătire, valori, nevoilor diferite, percepţii, atitudini, de foarte 

multe ori există posibilitatea apariţiei unor conflicte între părinţi şi profesor ce pot fi determinate de: o slabă 

colaborare; lipsă de informaţii; neacceptarea unor diferenţe de pregătire, condiţii sociale, morale; lipsa unor 

preocupări în sensul construirii relaţiilor de colaborare; numărul limitat al întâlnirilor dintre profesor şi 

părinti; neclaritate în rolurile fiecăruia şi în responsabilităţile ce le revin; disponibilitatea redusă a părinţilor 

de a participa la activităţi ; gradul scăzut de interes al unor părinţi faţă de educaţie şi evoluţia copilului.  
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Parteneriatul şcoală-familie este cel mai important deoarece părinţii sunt primii educatori (familia 

fiind prima şcoală a copiilor) şi parteneri ai şcolii. Aceasta înseamnă că rolul părinţilor este acela de a 

împărţi acest rol cu învăţătorul, iar mai târziu cu profesorii, apare nevoia de colaborare cu şcoala, chiar de 

implicare activă în cadrul ei.Atunci când cele două medii educaţionale ( şcoala şi familia) se completează 

şi se susţin, ele pot asigura într-o mare măsură o bună integrare a copilului în activitatea şcolară, dar şi în 

viaţa socială. Cercetările realizate arată că, indiferent de mediul economic sau cultural al familiei, când 

părinţii sunt parteneri cu şcoala în educaţia copiilor lor, se observă o îmbunatăţire a performanţelor elevilor. 

 Considerat că implicând părinții în activități școlare și extrașcolare, acestea vor fi mai atractive 

pentru elevi, iar părinții vor fi mai implicați și mai conștienți de actul didactic, de importanța școlii în viața 

copilului, realizând, astfel progres în activitatea didactică. 

În urma derulării parteneriatului școală-familie am constatat un progres în ceea ce priveşte antrenarea 

elevilor într-un număr cât mai mare de activităţi extraşcolare şi în domenii diverse, iar în alegerea 

strategiilor de abordare am avut în vedere compararea obiectivelor din taxonomiile cognitive, afective şi 

psihomotrice, cu tipurile de inteligenţă sau cu diverse metode şi tehnici, în funcție de vârsta elevului. În 

asemenea situaţii, măiestria profesorului trebuie susţinută de diagnoza psihologică, fiind necesară în acelaşi 

timp şi o colaborare directă, permanentă între profesor, părinte şi copil. 
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PROIECT EDUCATIV 
 „DARUL MAGILOR”, 

DE O. HENRY 
PROIECT ON-LINE 

 
 
 
 
 
 

BIBLIOTECAR - NICOLETA NĂSĂUDEAN 
LICEUL TEORETIC „NICOLAE BALCESCU”, CLUJ-NAPOCA 

 
Argument: 
 În condiţiile actuale, de distanţare fizică, şcoala s-a mutat în totalitate on-line. În acest context, 

propunem elevilor activități de lectură, desfăşurate on-line, prin care urmărim să apropiem elevul de carte, 
în special de lectura de plăcere, totodată valorificând lecturile parcurse, activități care contribuie la crearea 
stării de bine, armonie, la dezvoltarea creativităţii.  

Dată fiind situaţia actuală, a fost o adevărată provocare conceperea unor activități care să se 
desfăşoare în totalitate în mediul on-line.  

În acest proiect punem accentul pe implicarea elevilor în activități cu cartea, cu biblioteca școlii. 
Pentru continuarea apropierii de carte, un rol important în acest sens îl au părinții, în contextul în care 
analfabetismul funcțional este tot mai prezent în rândul elevilor, activitățile on-line acutizând această criză. 
Magia sărbătorilor de iarnă îndeamnă la bucurie și bunătate, dragoste și recunoștință, regăsite în gesturi 
simple precum un zâmbet când primim și dăruim sau cuvinte frumoase. Magii sunt primii care au dăruit 
cadouri de Crăciun, ei au fost înțelepți, iar cei care dau dovadă de cea mai mare înțelepciune, în zilele 
noaste, sunt aceia care oferă ce au mai de preț pentru ceilalți. „Ei sunt magii”. 

Proiectul vizează trei direcţii de acţiune: 
 Formarea şi dezvoltarea gustului pentru frumos al elevilor; 
 Stimularea creativităţii, a expresivităţii; 
 Dezvoltarea gustului şi interesului pentru lectură.  
Scop: 
Realizarea unor activităţi de lectură prin care să valorificăm potențialul creator al elevilor 
Obiectivele proiectului: 
 Împlicarea activă şi cu plăcere a tuturor elevilor în activităţile desfăşurate; 
 Exprimarea liberă a sentimentelor şi trăirilor; 
 Dezvoltarea competenţelor de comunicare;  
 Formarea unei atitudini pozitive faţă de lectură la toţi elevii implicaţi; 
Grup ţintă:  
- Elevi de clasele a IV-a, a V-a, a VI-a, de la Liceul Teoretic ,,N. Bălcescu” 
Resurse: Umane- elevii clasai a IV-a, a V-a, a VI-a 
 - bibliotecarul şcolii,  
 Materiale – cărţi, resurse on-line, creioane colorate, etc. 
 De timp – o oră  
 Metode: Metoda explicaţiei 
 Metoda conversaţiei euristice 
 Metoda lecturii conştiente 
 Metoda demonstraţiei 
 Metoda expunerii 
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Finalităţi : Prin activităţile desfăşurate, se va urmări ca elevii: 
 să îşi formeze şi dezvolte competenţele de comunicare; 
 să îşi dezvolte gustul şi plăcerea pentru lectură; 
 să fie receptivi şi să se implice în activităţile propuse. 
 
Evaluarea proiectului va fi: finală (la sfârşitul proiectului).  
Diseminarea proiectului în cadrul întâlnirilor viitoare cu părinţii/ a comisiilor metodice.  
CALENDARUL ACTIVITĂŢII 
 

Nr. Crt Ora/data Tema activității Conţinutul și forma de 
realizare a activității 

Cine 
participă 

1. 2. Interval orar  
 
Data 
 
decembrie 
2020 
 

„Darul magilor”, de O. 
Henry 

Lectura cărții realizată de 
doamna bibliotecar; 
Discuții pe marginea 
textului: 
-cine sunt magii? 
-care este „cea mai mare 
înțelepciune”, conform 
textului? 
-ce cadouri facem? 
-care este pentru noi cel mai 
important lucru? 
-ce înseamnă Crăciunul 
pentru noi? 
-ce părere aveți despre 
sintagma „Să fim mai buni 
de Crăciun”? 
-care este morala/învățătura 
poveștii? 

Bibliotecar 
Elevii clasei  
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚII EDUCATIVE 

 ÎN PARTENERIAT CU PĂRINȚII 
 

AUTOR: NEACȘU FELICIA DENISA 
GRADINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 8 - GIURGIU 

 
 ,,Copiii sunt motivul pentru cara râd, zâmbesc și vreau să mă trezesc în fiecare dimineață,,(Gena Lee 

Nolin) 
Pornind de la această afirmație, mă trezeam în fiecare dimineață cu zâmbetul pe buze,prima oară câ 

îmi vedeam propriul copil, apoi că mergeam în fiecare dimineață într-o lume de basm.Mergeam la grădi și 
în fiecare zi aveam povestea noastră, ne bucuram unii de alții, ne jucam, învățam… 

Dintotdeauna am avut parteneriat cu părinții.Înainte de această situație atât de dificilă pentru omenire( 
pandemia), parteneriatul nostru se desfășura fie în grădiniță, fie în afara acesteia ca activități 
extracurriculare. Colaboram în diferite scopuri/ activității: serbări, târguri, expoziții, carnaval, strângeri de 
fonduri( alimente, haine, jucării) pentru familiile nevoiașe în prag de sărbători. De când a apărut pandemia 
de Corona-Virus ,parteneriatul nostru a căpătat alt scop - ,,Împreună pentru copii,,.Dacă înaine, părintele 
venea să ia copilul de la grădiniță și poate nu mai stătea 5 minute de vorbă cu mine în vreo zi deoarece se 
grăbea din anumite motive, acum i-am făcut să înțeleagă cât de important este pentru copil ca noi, adulții, 
să colaborăm într-un mod benefic pentru ei. 

Știm bine că familia reprezintă factorul principal în educarea unui copil. Educația începe în familie, 
de aceea legătura dintre grădiniță și mediul familial va trebui să se înfrățească. Educația din familie are un 
scop important pentru omul de ,,viitor,,, aceea de a-l forma ca induvid cu o dezvoltare multilaterală și 
armonioasă. Părinții sunt datori să crească copilul frumos, să nu-i lipsească nimic, să se îngrijească de 
sănătatea, educația, învățătura și pregătirea profesională a acestuia pe viitor. 

 Grădinița este prima instituție de învățământ cu care copilul dar și familia intră în contact.Relația 
dintre cadrul didactic și părinte s-a consolidat pe timpul acestei perioade. Ofer părinților o imagine obiectivă 
a copilului, sprijin și orientez familia în educarea copiilor. Eu, ca și cadru didactic, lucreze cu familiile în 
scopul organizării activităților zilnice, asigurării educației și întâmpinării nevoilor sale. În același timp, nu 
uit faptul că unii părinți învață împreună cu copiii, de aceea ofer toate informațiile de care consider că este 
nevoie. Copilul este un membru nou și unic al familiei care trebuie să învețe să-l cunoască cu tot ce ține de 
personalitatea, temperamentul și stilul său. 

Situația prin care am trecut și trecem în continuare cu toții, care nu este deloc ușoară și confortabilă 
pentru nimeni, le-a dat ocazia părinților să conștientizeze cât de importantă este comunicarea cu cadrul 
didactic. Este adevărat, și acum sunt părinți care nu au cunoștinșele necesare pentru această tehnologie 
avansată sau pentru că pur și simplu nu au telefoane performante, preșcolarii nu au putut participa on-line 
la procesul instructiv- educativ, dar împreună am găsit soluții. Am păstrat legătura telefonic și așa am reușit 
să ducem la îndeplinire scopul nostru care este un proces continuu. 

 Ne-am mobilizat cu toții pentru activitățile pe care le-am desfășurat și le desfășurăm în continuare. 
La grădiniță, toți copiii își spun punctul de vedere liber,fără teama de a greși, discutăm liber. Așa am făcut 
și în această perioadă. Toate ctivitățile au decurs în mod normal doar că nu eram în sala de grupă. 
Bineînțeles că nu putem compara învățarea on-line cu învățarea directă. În primul rând, socializarea 
preșcolarilor, la această vârstă este foarte importantă și acum nu a fost posibilă în totalitate. La grădiniță, 
copilul socializează cu colegii, se joacă împreună, împărtășesc idei, emoții. Când am întrebat copiii ce le 
lipsesc cel mai mult de la grădiniță, mi-au spus : ,,- Mi-e dor de tine, doamna!,, -,,Mi-e dor să ne jucăm 
împreună!,, Sper doar să revenim cât de curând la ,,normalitatea,, cu care am fost obișnuiți atâta timp. 
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"MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNA! TRADIȚII ȘI OBICEIURI " 

TRADIȚII ȘI OBICEIURI ROMANEȘTI DE CRACIUN  
 

PROFESOR IN INVAȚAMANTUL GIMNAZIAL:  
NEACȘU GEORGE MARIUS  

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 27 ,,ANATOL GHERMANSCHI”, BRAȘOV  
  
Tradițiile Crăciunului au fost îmbogățite de la an la an. Cei mici îl așteaptă an de an pe Moș Crăciun 

cu plete dalbe, care vine cu tolba încărcată de cadouri pentru copiii cuminți, iar cu câteva zile înainte de 
Crăciun se împodobește bradul cu ornamente de culoare roșie sau verde. Obiceiul bradului de Crăciun ar fi 
apărut în Germania, unde legenda spune că Sfântul Bonifaciu a ordonat tăierea stejarilor, venerați de păgâni. 
În cădere, stejarii au distrus toți copacii din prajmă, mai puțin bradul, care a devenit de atunci un simbol al 
acestei sărbători și este împodobit în seara de Ajun. 

În România, există mai multe tradiții și obiceiuri de Crăciun, transmise din generație în generație. În 
satele din Oltenia, în Ajunul Crăciunului, gospodarii se trezesc dis-de-dimineață, aprind focul în sobă și 
ațâță jarul cu ajutorul unui vreasc, în timp ce rostesc o urare de Crăciun: "Bună dimineața lui Ajun! /C-a 
venit într-un ceas bun /Să ne-aducă: porcii grași și unturoși /Și oamenii sănătoși, /Vacile cu viței, oile cu 
miei, scroafele cu purcei, cloștile cu pui, găinile cu ouă. La anul și la mulți ani!”. 

Obiceiul colindatului  
Una dintre cele mai îndrăgite tradiții de Craciun este mersul cu colindul. În prima zi de Crăciun, 

colindătorii merg din casă în casă cu steaua în mână și le vestesc oamenilor nașterea lui Isus prin cântece 
și poezii. Se spune că acela care nu le deschide poarta colindătorilor va avea parte de un an neroditor și de 
ghinioane în casă, cauzate de zgârcenia de care a dat dovadă. 

În Maramureș, la colindat merg și adulții, nu numai copiii. Ei sunt primiți de gazde și cinstiți cu 
cozonac, sărmăluțe, preparate din carne de porc, colaci și vin. 

 
Bună dimineața la Moș Ajun! 
Bună dimineața la Moș Ajun! 
Am venit și noi o data, 
La un an cu sănatate, 
Domnul sfânt să ne ajute, 
La covrigi și la nuci multe. 
Bună dimineața la Moș Ajun! 
Această seară este pentru noi 
Cea mai frumoasă dintre sărbători 
Căci noi cu toții venim acum 
A va ura de Moș Ajun! 
Bună dimineața la Moș Ajun! 
Ne dați, ne dați, ne dați ori nu ne dați? 
Și la anul să venim 
Sănătoși să vă găsim! 
Ne dați, ne dați, ne dați ori nu ne dați? 
Bună dimineața la Moș Ajun! 
 
 
Tradiție românească de Crăciun, în patrimoniul UNESCO 
La Mărișel, o localitate de lângă Cluj, un obicei străvechi de Crăciun este atât de frumos încât a fost 

inclus în patrimoniul UNESCO. Aici, în inima munților Apuseni, toate tradițiile sunt păstrate cu sfințenie. 
Există un obicei străvechi numit „Junii Măriselului”: un grup de 10 tineri necăsătoriţi, care în fiecare an vin 
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la biserica din sat, după care ies în faţa lăcașului de cult, dansează şi colindă. La un moment dat, junii, le 
invită la dans pe fetele care nu sunt căsătorite. 

La Dumbrăviţa, în județul Braşov, se păstrează o tradiţie veche de două secole. E singura localitate 
din ţară în care bradul se împodobeşte chiar în ziua de Crăciun. Pomul de Crăciun va rămâne în centrul 
comunei până după Bobotează. Vătafii, adică tinerii care au făcut şi armata, şi penaşii, feciorii care urmează 
să se însoare, sunt cei care aduc în centrul comunei bradul. 

 
Tot în data de 25 decembrie, oamenii le trimit urări și mesaje de Crăciun celor dragi, cărora le 

transmit gândurile lor bune. 
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SFATURI PENTRU UN PARTENERIAT PROFESORI-PARINTI EFICIENT 

 
PROF. NEAGU SORINA 

 SCOALA GIMNAZIALA NR 79, BUCURESTI 

 

Se vorbeste des despre importanta includerii familiilor in activitatea scolara a elevilor, insa unii 
profesori neglijeaza acest aspect, probabil deoarece sunt coplesiti de multe alte activitati. 

Exista mai multe modalitati prin care parintii pot fi inclusi in viata scolara a copiilor lor, construindu-
se astfel o relatie pozitiva din care vor beneficia toti partenerii, profesori, parinti si elevi.. 

Contactul initial dintre parinti si profesori trebuie sa fie pozitiv. Prima comunicare cu familia 
trebuie sa fie 100% pozitiva; nu trebuie sa se astepte pana la aparitia primei probleme pentru initierea 
contactului. Fie ca este vorba de intampinarea parintilor la scoala, o gluma buna ajuta, sau doar spunadu-
li-se ca este o placere ca elevul respectiv sa fie in acea clasa, trebuie sa se inceapa intr-o nota optimista. 
Este important ca primul contact sa fie incurajator, in special in cazul elevilor care au probleme din punct 
de vedere academic sau comportamental. Urmatoarea conversatie cu parintii nu va fi la fel de lejera. Pentru 
ca legatura sa se dezvolte intr-o directive pozitiva, este necesara sustinerea initiala a elevului. 

Parintii trebuie sa fie informati, la zi, clasa nu trebuie sa fie misterioasa pentru acestia; multi 
copii se intorc acasa cu foarte putine detalii din clasa. La simpla intrebare “Cum a fost astazi la 
scoala?” parintii primesc raspunsuri precum “Bine”, “Pauza a fost grozava” sau “Mi-a placut pranzul”. 
Profesorii stiu si spera ca o zi la scoala este mult mai interesanta si mai captivanta pentru elevi si nu se 
reduce doar la pauza si pranz. 

Parintii pot fi ajutati imparatasindu-li-se detalii despre activitatile din clasa. Saptamanal sau la doua 
saptamani, trebuie sa li se trimita un raport care sa contina realizarile elevilor si ce urmeaza sa se intample. 
Daca parintii vor fi informati in ceea ce priveste evolutia scolara a copiilor, acesti vor sti cum sa ii ajute si 
sa ii sustina. Daca exista un blog al clasei sau o pagina web, parintii trebuie sa fie indemnati sa le acceseze. 
Astfel, ei se vor simti mai implicati si vor fi incurajati sa formuleze intrebari despre ceea ce se intampla in 
clasa. De asemenea, se va putea construi o relatie bazata pe incredere intre profesori si familie, iar la sfarsitul 
zilei parintii poate vor primi un raspuns mai complex de la copii. 

Trebuie sa se stabileasca niste limite foarte clare; desi poate suna negativ, aceste limite trebuie 
sa existe. Daca parintii nu stiu cand li se permite sa intre in scoala si in clasa, unii parinti nu vor intra 
niciodata in scoala de teama ca vor incalca o regula, in timp ce altii vor intra in clasa in mijlocul 
lectiei. Comunicandu-li-se niste reguli, parintii vor sti care sunt cele mai bune modalitati de a intra 
in legatura cu profesorul si cum pot avea un rol in educatia copilului lor. Asteptarile transmise de la 
inceput vor face comunicarea mult mai usoara. 

Construirea unei relatii pozitive cu familiile implica gandire, timp si energie, insa castigul este enorm. 
Parintii care se simt inclusi in viata scolara a copiilor lor reprezinta un avantaj si un castig pentru toata 
lumea, pentru ei insisi, pentru profesori si, cel mai important, pentru copii. 
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IMPORTANȚA ACTIVITAȚILOR EDUCATIVE 

 IN PARTENERIAT CU PARINȚII 
 

AUTOR: NEAMȚ GEORGETA 
 
Moto: “ Toți oamenii au fost la început copii, dar puțini își mai amintesc” Antoine de Saint-Exupery 
 
Factorii de bază care ajută copilul în desăvârșirea propriei educaţii sunt şcoala şi familia. Funcţia 

educativă a familiei constă în formarea priceperilor, deprinderilor de viaţă, sentimente. Rolul familiei este 
important în dezvoltarea copilului din punct de vedere fizic, intelectual, moral si estetic. Şcoala, alături de 
familie, influenţează, prin condiţiile concrete în care se desfăşoară procesul de învățământ, personalitatea 
copilului. Implicarea părinţilor joacă un rol important în cadrul intervenţiei şcolare. Acţiunile care implică 
părinţii produc o schimbare în ambientul familiei şi cresc aspiraţiile, atât ale părinţilor pentru copiii lor, cât 
şi ale copiilor înşişi. Copilul obţine rezultatele şcolare în funcţie de modul în care părinţii se implică în 
procesul de învăţare, asigurându-i copilului cele necesare studiului. O educaţie completă, înţeleasă atât în 
sens afectiv, cât şi în sens instructiv, nu o pot oferi decât familia şi şcoala împreună. Astfel, raportul corect 
dintre familie şi şcoală, colaborarea dintre ele au un rol foarte important. Familiile trebuie să fie implicate 
în îmbunătăţirea învăţării acasă, precum şi în şcoală. Părinţii şi profesorii pot crea „parteneriate”, 
angajându-se în activităţi comune de învăţare, sprijinindu-se unii pe alţii în îndeplinirea rolurilor cerute, 
finalizând activităţile de îmbunătăţire la nivel de şcoală şi clasă, participând împreună la diverse activităţi 
de luare a deciziei şi fiind „apărătorii” copiilor lor.  

Atât părinţii, cât şi profesorii au roluri şi comportamente bine conturate în acest context. Rolurile 
parentale sunt performate în cadrul familiei şi al relaţiilor de tip şcoală – familie. Rolurile de bază pentru 
dezvoltarea familială sunt: creşterea, învăţarea şi modelarea. În interiorul structurii extinse familie-şcoală, 
părinţii trebuie să îndeplinească roluri de învăţare, de acţiune, de sprijinire şi de luare a deciziilor. În mod 
normal, părinţii folosesc aceste roluri variate în contex, dar le accentuează pe unele, în funcţie de situaţia 
dictată de familie sau de relaţia şcoală-familie. Rolurile profesorilor includ pe cele centrate pe familie, cele 
de sprijin, educare şi îndrumare. Rolurile care vizează implicarea familiei în activităţile şcolii şi ale clasei 
le conţin şi pe cele de îngrijire, susţinere, ghidare şi luare a deciziilor. Nivelul succesului este influenţat de 
gradul în care strategiile sunt relaţionate cu nevoile şi interesele părinţilor şi cu situaţiile unice, speciale ale 
şcolilor şi profesorilor. 

În societatea noastră, educația familiară și școlară joacă un rol foarte important în achiziția de 
cunoștințe și comportamente ale copilului, de aceea ambii trebuie să aibă responsabilități și roluri 
complementare. O bună interacțiune între școală și familie, oferă copilului o imagine de apropiere între 
persoanele care se ocupă de el, astfel, acesta se simte familiar și în siguranță în cadrul școlii. Fiecare relație 
familie-profesor este unică și originală, de aceea trebuie să fie individualizată și bazată pe încredere și 
cunoaștere reciprocă. Motivul principal pentru crearea unor astfel de parteneriate este dorinţa de a ajuta 
elevii să aibă succes la şcoală și, mai târziu, în viață. Atunci când părinţii, elevii și ceilalţi membri ai 
comunității se consideră unii pe alţii parteneri în educaţie, se creează în jurul elevilor o comunitate de suport 
care începe să funcţioneze. Parteneriatele trebuie văzute ca o componentă esenţială în organizarea școlii şi 
a clasei de elevi. Ele nu mai sunt de mult considerate doar o simplă activitate cu caracter opţional sau o 
problemă de natura relaţiilor publice. Parteneriatele dintre școli, familii și comunitate pot ajuta profesorii 
în munca lor; perfecţiona abilităţile şcolare ale elevilor; îmbunătăţi programele de studiu și climatul şcolar; 
îmbunătăţi abilităţile educaţionale ale părinţilor; dezvoltă abilităţile de lideri ale părinţilor; conecta familiile 
cu membrii şcolii și ai comunităţii; stimula serviciul comunității în folosul şcolilor; oferi servicii şi suport 
familiilor şi crea un mediu mai sigur în şcoli. Asigurarea unui parteneriat real între aceștia, implicarea 
tuturor în realizarea unei unități de cerințe va duce implicit la o educație corectă a copiilor, la evitarea 
erorilor în educație și la soluționarea problemelor care apar. Parteneriatul școală- familie, acțiunile comune 
desfășurate, continuarea muncii profesorului de către părinți, implicarea acestora în acțiunile organizate în 
școală, transformarea unor deprinderi în obișnuințe, de această colaborare, beneficiar este copilul care 
treptat prin modul de comportare va scoate în evidență rezultatele acestui parteneriat. 
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Activitatea cu părinții, ca parteneri, pentru a asigura dezvoltarea copilului în programul educativ din 
școală, poate deveni un start bun pentru a crea acestora respectul de sine, încredere în competențele lor, 
făcându-i mai buni. Parteneriatul școală-familie se referă la construirea unor relații pozitive între familie și 
școală, la o unificare a sistemului de valori care poate avea un efect benefic asupra copiilor atunci când 
aceștia văd profesorul sfătuindu-se cu părinții. 

. 
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 SĂPTĂMÂNA EDUCAȚIEI GLOBALE(16-20 NOIEMBRIE) 

 IT S OUR WORLD, LET S TAKE ACTION TOGHETER! 
 

NECULAESCU ELENA 
 
Tema activității : ”Folosirea materialelor din natură pentru realizarea temelor în perioada 

activității online, impicarea activă a părinților pentru realizarea temelor”.  
Grupa mare ”Fluturașii”, GPN”Paradisul copiilor”, Vulcana de Sus, educatoare ELENA 

Neculăescu 
Grupa mică/ mijlocie ”Ursuleții” GPN”Paradisul copiilor”, Vulcana de Sus, educatoare ALINA 

Petrescu 
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PROIECT – OBICEIURI ȘI TRADIȚII DE IERI ȘI DE AZI 

 
PROF. NEDELCU CARMEN 

LICEUL TEORETIC ORAȘ POGOANELE,  
ȘCOALA GIMNAZIALA SCUTELNICI,  
ȘCOALA GIMNAZIALA CALDARAȘTI 

 
Argument  
 Cum altfel ar putea obiceiurile și tradițiile unei națiuni să nu fie uitate, dacă nu prin implicarea 

școlilor, a profesorilor. Este datoria nostră să îndrumăm elevii să caute și să ducă mai departe tradițiile și 
obiceiurile românești, prin proiecte diverse. 

Obiectivele proiectului 
 - aducerea în plin plan a tradițiilor și obiceiurilor românești străvechi 
 - adoptarea unei atitudini responsabile pentru păstrarea și perpetuarea tradițiilor și obiceiurilor 

românești 
 - dezvoltarea și perfecționarea capacității de realizare a prezentărilor 
Sarcina de lucru  
 Realizați o prezentare în care să vorbiți despre obiceiuri și tradiții românești de Crăciun. Prezentarea 

să se finalizeze cu o felicitare de Crăciun. 
Surse de documentare  
 www.wikipedia.ro 
 Întrebați părinții și bunicii ce obiceiuri și tradiții țineau, când erau mici, de Crăciun.  
Probleme de urmărit  
 Faceți o comparație între obiceiurile și tradițiile din trecut și cele din zilele noastre. 
 Prezentarea să cuprindă 5 diapozitive: 
- primul diapozitiv să conțină titlul și numele vostru 
- al doilea diapozitiv să conțină descrierea unor obiceiuri și tradiții străvechi 
- al treilea diapozitiv să conțină descrierea unor obiceiuri și tradiții din zilele noastre 
- al patrulea diapozitiv o scurtă comparație și părerea personală despre diferențele acestora 
- ultimul diapozitiv să conțină o felicitare de Crăciun 
 Prezentarea trebuie: 
- să fie dinamizată cu ajutorul animațiilor și tranzițiilor.  
- să se deschidă direct în modul expunere. 
 Prezentarea poate: 
- să conțină imagini sugestive 
- să conțină legături către alte pagini cu detalii 
- să conțină legături către videoclipuri cu colinde sau tradiții și obiceiuri 
Termen de realizare: Două săptămâni  
Modalități de realizare: Prezentări PowerPoint, Prezentări Google, Prezi  
Modalități de prezentare  
 Fiecare elev susține în fața clasei prezentarea. Fiecare elev trimite prin e-mail prezentarea colegilor. 
Criterii de evaluare  
 Contribuţii originale la tematica proiectului  
 Conținutul științific al lucrării  
 Corectitudinea realizării unei prezentări  
 Respectarea cerințelor realizării prezentării 
 Expresivitatea mijloacelor de prezentare  
 Capacitatea de autoanaliză a proiectului 
 Încadrarea în timpul alocat prezentării  
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Autoevaluare  
 Vei aprecia realizarea proiectului completând un tabel asemănător cu cel de mai jos: 
 

Criterii de apreciere 
Punctaj acordat 
Maxim Autoevaluare De către profesor 

Precizarea în proiect a unei tradiții 
străvechi și a unei tradiții noi 

10 puncte   

Contribuția proprie tematicii proiectului 15 puncte   
Felicitarea 20 puncte   
Modul de realizare a prezentării 30 puncte   
Modul de prezentare 15 puncte   
Se acordă din oficiu 10 puncte   
TOTAL 100 puncte   
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IMPORTANȚA ACTIVITAȚILOR EDUCATIVE REALIZATE IN 

PARTENERIAT CU PARINȚII 
 

PROFESOR, NEDELCU MIHAELA,  
LICEUL TEHNOLOGIC PETROL, MORENI 

 
Educația este un proces ce trebuie împărțit între părinți și profesori, al cărui obiectiv este formarea 

integrală a copiilor. 
Şcoala trebuie să colaboreze cu familiile elevilor: 
• în domeniul învăţării elevului ; 
• în domeniul comportamentului ; 
• în domeniul dezvoltării fizice ; 
• în domeniul dezvoltării intelectuale, morale şi estetice ; 
• în domeniul deprinderilor şi priceperilor de muncă, deprinderilor igienico–sanitare; 
• în domeniul activităţilor libere, angajării copilului în diferite domenii de activitate în afara clasei şi 

a şcolii. 
 Pentru a duce la bun sfârșit o educație integrală este necesar să existe canale de comunicație și acțiuni 

ale familiei cu școala, doar așa se produce dezvoltarea intelectuală, emoțională și socială a copiilor, în cele 
mai bune condiții.  

Colaborarea familiei cu școala dezvoltă copiilor impresia că, deși se află în două spații diferite, ele 
sunt complementare. Participarea activă a părinților în viața școlară a copiilor se materializează printr-o 
mai bună autostimă a copiilor, un randament școlar mai bun, relații și atitudini pozitive ale părinților despre 
școală.  

Familia și școala trebuie să împartă responsabilitățile în educarea copiilor. Ambii au un rol 
fundamental în dezvoltarea integrală a copilului. Colaborarea familiei cu școala are o importanță majoră, 
cu efecte pozitive asupra elevilor, părinților, profesorilor, școlii și comunității. Între familie și școală trebuie 
să existe o comunicare foarte bună nu numai în privinţa comunicării randamentului școlar, ci și în privința 
educării copilului. 

 În societatea actuală, educația familială și școlară joacă un rol foarte important în achiziția de 
cunoștințe și comportamente ale copilului, de aceea ambii trebuie să aibă responsabilități și roluri 
complementare. O bună interacțiune între școală și familie, oferă copilului o imagine de apropiere între 
persoanele care se ocupă de el, astfel, acesta se simte în siguranță în cadrul școlii și conștientizează 
importanţa acesteia în formarea propriei personalități. 

Când se vorbește despre participarea la școală a părinților nu se referă doar la ședințe, ci și participarea 
la activitățile propuse de școală, de aceea ar trebui să există o relație de încredere și ajutor între părinți și 
profesori. Această relație devine astăzi un pilon foarte puternic pentru eficacitatea și răspunsuri pozitive ale 
dezvoltării educaționale și personale a elevilor care a demonstrat că, în absența acestei cooperări, copilul 
va avea multe probleme în evoluția lui școlară și vor exista numeroase limitări. În caz contrar, dacă se 
realizează această cooperare adecvată, elevul va evolua în mod satisfăcător și există multe avantaje de care 
se va bucura copilul. 

Educația este un proces foarte lung care începe să fie inițiat de către familie și după aceea continuat 
de școală și este nevoie de ambele părți pentru a obține o dezvoltare completă educațională și personală. 
Prin urmare, școala trebuie să accepte importanța participării și colaborării părinților în educația copiilor și 
necesitatea unei relații cordiale între profesor și părinți, astfel încât profesorii să își poată îndeplini funcția 
în mod eficient . 

Profesorul trebuie să știe cât mai multe despre situația pe care elevul o are acasă, modul de viață, 
despre preocupările acestuia, despre problemele lui, despre comportamentul acestuia, despre 
temperamental elevului etc., iar aceste lucruri nu le poate afla decât printr-o bună colaborare cu elevul, dar 
și cu părinții acestuia. Implicarea părinților în viața școlară va duce la îmbunătățirea actului educativ. 

Această relaţie se va îmbunătăţi printr-un parteneriat adevărat între şcoală şi familie. Acest parteneriat 
trebuie să atingă niște obiective, ca de exemplu: 
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realizarea unei comunicări optime între părinţi şi învăţător ; 
înlăturarea factorilor perturbatori în cadrul comunicării şcoală–familie; 
creşterea gradului de implicare a parinţilor în toate activităţile şcolare şi extraşcolare ; 
schimbarea mentalităţii neadecvate a unor părinţi faţă de şcoală ; 
cunoaşterea de către părinţi a posibilităţilor şi nevoilor psiho-fizice ale copiilor ; 
învăţarea unor deprinderi şi tehnici de muncă intelectuală sub formă de activităţi comune : elevi-

părinţi-învăţători. 
O soluție de implicare a familiilor pe care cadrele didactice o propun este organizarea de activități de 

tot felul care favorizează abordarea și participarea familiilor la școală, în special la organizarea de activități 
extracurriculare, precum întâlniri ale părinților cu elevii clasei, ateliere de lucru, lectorate şi consultaţii pe 
teme educative, lecţii demonstrative pe teme educative, activități de joc, excursii, petreceri etc.  

Din experiența mea didactică am constatat că păstrarea unei legături strânse cu familia duce la 
îmbunătățirea situației școlare a elevului, dar și la schimbarea comportamentului acestuia în bine.  

Părinții trebuie să-și asume rolul de factor răspunzător în devenirea propriului copil. Aceștia trebuie 
să participe la activitățile extrașcolare pentru a contribui la educația dată de școală. Astfel, părinţii au 
posibilitatea să-şi cunoască mai bine copiii, modul lor de manifestare în viaţa de grup, pot înţelege mai bine 
rolul lor educativ. 

 
 
 
Bibliografie: 
1. Allport, G. W., Structura şi dezvoltarea personalităţii, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 

1998. 
2. Athanasiu, A., Elemente de psihologie medicală, Editura Medicală, Bucureşti, 1999. 
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IMPORTANȚA ACTIVITAȚILOR EDUCATIVE  

IN PARTENERIAT CU PARINȚII  
 

PROF INV. PRESC.: NEGRU MIRELA MARIANA 
GRADINITA NR. 56, GALATI 

 
 Educația este un proces împărțit între părinți și profesori, al cărui obiectiv este formarea integrală a 

copiilor. Pentru a duce la bun sfârșit o educație integrală este necesar să existe canale de comunicație și 
acțiuni ale familiei cu școala, doar așa se produce dezvoltarea intelectuală, emoțională și socială a copiilor, 
în cele mai bune condiții. 

 Colaborarea familiei cu școala/grădinița dezvoltă copiilor impresia că, deși se află în două spații 
diferite, ele sunt complementare. Participarea activă a părinților în viața școlară a copiilor se materializează 
printr-o mai bună autostimă a copiilor, un randament școlar mai bun, relații și atitudini pozitive ale părinților 
despre școală. Familia și școala trebuie să împartă responsabilitățile în educarea copiilor. Ambii au un rol 
fundamental în dezvoltarea integrală a copilului. Colaborarea familiei cu grădinița/școala are o importanță 
majoră, cu efecte pozitive asupra elevilor, părinților, profesorilor, școlii și comunității.  

 Între familie și școală trebuie să existe o comunicare foarte strânsă. Dacă un profesor vrea să educe, 
trebuie să colaboreze cu părinții, pentru ca efortul pe care îl realizează la clasă să aibă continuitate și în 
restul zilei. Atât școala cât și familia sunt responsabile de:  

*Transmiterea de norme, valori și obiceiuri;  
*Dezvoltarea autonomiei copilului;  
*Transmiterea de cunoștințe (deși acest proces are loc în școală, familia transmite copilului modalități 

de învățare, completează cunoștințele și dezvoltă dragostea pentru lectură);  
*Învățarea responsabilităților (implică acceptarea normelor de comportament, de ordine, curățenie, 

mici responsabilități familiare și școlare). 
 În societatea noastră, educația familiară și școlară joacă un rol foarte important în achiziția de 

cunoștințe și comportamente ale copilului, de aceea ambii trebuie să aibă responsabilități și roluri 
complementare. O bună interacțiune între școală și familie, oferă copilului o imagine de apropiere între 
persoanele care se ocupă de el, astfel, acesta se simte familiar și în siguranță în cadrul școlii. Fiecare relație 
familie-profesor este unică și originală, de aceea trebuie să fie individualizată și bazată pe încredere și 
cunoaștere reciprocă. În activitatea pe care o desfășurăm, am pornit întotdeauna de la „punctele forte”ale 
copiilor și cele ale noastre ca educator, cum ar fi: ce știe copilul, ce poate să facă, ce îi este îngăduit să 
realizeze, spre ce are înclinații, de ce abilități didactice dispune. 

 Apoi am avut în vedere”punctele slabe”pe care vrem să le îndreptăm(ce nu știe copilul, ce n-a înțeles, 
ce nu poate să facă, ce nu ne este îngăduit nouă ca educatori să facem). Este necesară o bună cunoaștere a 
copiilor și totodată o bună cunoaștere a forțelor proprii. Folosirea metodelor interactive ( discuțiile 
colective, interpretarea de roluri, rezolvarea în grup a unor probleme, efectuarea de experiențe) asigură 
condițiile oportune copiilor să se afirme atât individual, cât și în echipă. 

 Există mai multe forme concrete de colaborare dintre grădiniță și familie, ele se deosebesc în funcție 
de scopul urmărit și de modul de realizare:  

*Referatele prezentate în fața părinților cu anumite prilejuri, cu teme pe bază de fapte și date concrete 
(ex.”Influența familiei asupra personalității copilului);  

*Organizarea unor expoziții cu lucrări executate de copii;  
*Participarea părinților la activități demonstrative;  
*Convorbirile cu familia (pot avea loc spontan sau organizat, din inițiativa educatoarei/profesorului 

sau a părinților);  
*Consultări individuale;  
*Vizitele-constituie o altă formă de colaborare.Includem aici ambele variante, vizitarea familiei de 

către cadrul didactic și vizitarea unității de învățământ de către părinți;  
*Organizarea de activități extracurriculare, organizate și desfășurate împreună cu părinții (vizite la 

muzee, patiserii, fabrici, etc);  
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*Participarea părinților alături de copii la diverse ateliere de lucru, organizate de cadrul didactic; 
*Serbările copiilor cu diferite ocazii (Crăciun, 8 Martie, Sfârșit de an școlar, etc).  

 În concluzie, familia și școala sunt cele care influențează dezvoltarea individului și procesul educativ, 
de aceea este foarte importantă colaborarea tuturor celor care intervin în procesul de dezvoltare și formare 
al copilului.  
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PARTENERI ÎN MEDIUL ONLINE 

 
PROF. PENTRU INVAȚAMANTUL PRIMAR  

NEGRUȚ GABRIELA CARMEN 
ȘCOALA GIMNAZIALA „DACIA”- ORADEA  

  
 Există mai multe definiții ale activităților educative în literatura de specialitate, dar indiferent de tipul 

de activitate, ea are ca finalitate pregătirea omului de azi pentru lumea de mâine. Activitatea educativă 
trebuie privită azi sub toate cele trei ipostaze: formală, informală și non-formală.  

 În contextul social actual, provocat de pandemia pe care o traversăm, părintele devine, poate mai 
mult ca niciodată partener în demersul educativ al tinerei generații. De voie, de nevoie, părinții asistă în 
proporții variabile la orele online ale copiilor, mai ales atunci când vorbim despre educația în ciclul primar.  

 Școlii de azi și mai cu seamă profesorilor sau învățătorilor le revine rolul de a răspunde provocărilor 
lumii contemporane, introducând în pregătirea copiilor cele mai noi descoperiri ale științei și tehnicii. Noi, 
dascălii, trebuie să-i încurajăm, dar și să-i coordonăm pe copii în a descoperi noi activități de formare, 
inclusiv cu caracter non-formal, astfel încât latura socio-emoțională să nu aibă de suferit.  

 Rolul părintelui în educația copilului în mediul online este crucial. De le implicarea acestora în ce 
privește asigurarea unui mediu favorabil învățării, până la implicarea la nivelul pregătirii pentru școală, 
pentru diferite examene, toate acestea contribuie la sedimentarea achizițiilor în domeniul educației.  

 De la naștere până la maturitate, copilul este supus influenței mediului familial. De aceea raportarea 
copilului inclusiv la învățarea in mediul online depinde în mare măsură de raportarea părintelui la acest 
subiect: dacă părintele dovedește deschidere spre nou, copilul va reacționa de asemenea pozitiv. Dacă 
părintele găsește ineficientă, distructivă sau nepotrivită această opțiune, și copilul va reacționa în 
consecință, va căuta mereu eschive pentru a refuza adaptarea la acest tip de învățare.  

 Pe lângă ceea ce oferă mediul online, părintele contribuie la comunicarea și la transmiterea eficientă 
a stărilor emoționale, el trebuie să fie suportul copilului în această perioadă.  

 Astfel, noi, dascălii trebuie să fim deschiși spre cât mai multe activități care se pot susține împreună 
cu părinții și copiii, mai ales în această perioadă a sărbătorilor. Acestea vor avea ca finalitate întărirea 
relației părinte-copil, dar și cunoașterea mai îndeaproape a mediului educațional în care se dezvoltă copilul, 
precum și provocările la care acesta trebuie să facă față.  

 Un astfel de exemplu este pregătirea pe parcursul primei săptămâni din decembrie a unor rețete 
tradiționale românești în vederea marcării Zilei Naționale, dar și a pregătirii pentru Crăciun. Astfel, copilul 
împreună cu cel puțin un părinte va trebui să pozeze sau să fotografieze etapele pregătirii, precum si să 
realizeze împreună o compunere despre beneficiile unei asemenea activități. 

 O altă activitate în parteneriat părinte-copil în mediul online este confectionarea de podoabe sau 
ornamente de Crăciun, cu care apoi dascălul va putea organiza o expoziție virtuală cu vânzare, urmând ca 
banii adunați să fie folosiți pentru asigurarea unor bunuri care se vor dona unei case de copii.  

 Toate acestea pot fi adaptate în funcție de colectivul de copii, precum și de deschiderea părintelui 
spre colaborarea cu profesorul sau învățătorul în vederea formării unor deprinderi de lucru în echipă, de 
colaborare, dar și de competitivitate constructivă pentru ca elevul să fie pregătit să facă față provocărilor 
noilor educații.  
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ȘI PĂRINȚII AU FOST COPII 

 
AUTOR: PROF. NICA MARIA-RAMONA, 

ȘCOALA GIMNAZIALA „GHEORGHE TATARESCU” TARGU JIU, GORJ 
 
 Familia şi școala au un interes comun: educaţia copilului şi pregătirea lui pentru integrarea cu succes 

în viaţa socială. Rolul familiei nu se mai poate limita doar la asigurarea condiţiilor de viaţă pentru copil, la 
supravegherea lui, ci trebuie văzut ca factor principal în educaţia şi socializarea copilului precum şi ca un 
continuator al cerinţelor impuse de practica educaţională.  

 Pentru reuşita actului educaţional, munca depusă de profesori trebuie continuată, susţinută şi întărită 
de familie. Profesorul trebuie să asigure o permanentă colaborare între şcoală şi familie.  

 Cunoscând faptul că fiecare persoană este unică in felul ei, că fiecare părinte are stilul propriu de 
educaţie, convingerile şi valorile personale, prin comunicarea cu familia încercăm să stabilim punţi 
specifice pentru o mai bună comunicare între părinţi si copii, între părinţi şi şcoală pentru a educa cât mai 
bine împreună. Şcoala este terenul unor relaţii educative din care fiecare beneficiar- copii, părinte şi 
educator- are de învăţat şi trebuie să se simtă valorizat şi important.  

 Prin diverse activități părinţii vor fi implicaţi în programul educativ încă de la început, permanent şi 
nu doar când se ivesc probleme. Astfel îşi vor forma deprinderea de a se interesa şi a sprijini activitatea pe 
care copilul o desfăşoară la şcoală.  

În fiecare an realizăm parteneriate cu părinţii elevilor pe care îi îndrumăm . Motivul realizării acestor 
parteneriate este necesitatea menţinerii unităţii de cerinţe în educaţia copilului, necesitatea realizării unei 
legături reale între şcoală şi familie ca parteneri egali în educaţia copilului. 

 Scopul acestui parteneriat este implicarea şi participarea reală a părinţilor în activităţile la clasă şi la 
cele extracurriculare. Școala îl învață pe copil să se situeze printre semeni, să se obișnuiască cu anumite 
cerințe și realități sociale. Dar educația în familie constituie prima școală a copilului, partea cea mai 
importantă a pregătirii lui pentru viața socială și productivă. Familia trebuie să fie prima instituție socială 
care se preocupă de asigurarea condițiilor necesare dezvoltării normale a copilului. La școală, ajutăm elevii 
să treacă peste rețineri, să-și exprime în mod deschis opiniile personale, să vorbească despre evenimentele 
la care participă, despre calitățile și defectele lor. Elevii dobândesc nu numai curajul exprimării unor opinii, 
ci și respectul pentru părerile colegilor, ale părinților, pentru adevăr. În felul acesta punem pe fiecare elev 
în situația de a-și exercita, în clasă, principalele însușiri care-i definesc personalitatea, făcându-i participanți 
activi, dar și colaboratori, parteneri ai noștri în ducerea la bun sfârșit a tuturor activităților. 

Calitatea proceselor de comunicare ce se stabilesc în grupul școlar depinde de potențialul comunicativ 
al fiecăruia dintre membrii lui. Profesorul trebuie să dețină înainte de toate, bune calități de mediator pentru 
a-i facilita procesul stabilirii unor interacțiuni directe, sincere, bazate pe încredere între elevi, dar și între 
sine și fiecare dintre elevi. 

 Un real parteneriat între şcoală şi familie nu este cel înscris pe o coală de hârtie semnat de părinte şi 
director, este relaţia activă, de implicare şi de o parte şi de cealaltă, este bucuria şi tristeţea, este succesul şi 
eşecul, este zbaterea şi rezultatul din care beneficiarul este copilul. 

 În domeniul colaborării școală-familie, punctul de plecare este cunoașterea prealabilă a părinților de 
către profesor, a familiei, a climatului familial.  

Printre activitățile ce pot fi realizate în cadrul familiei, mai ales în această perioadă de restricționare 
a deplasărilor dar și apropierea sărbătorilor de iarnă se regăsesc: 

- Achiziționarea și confecționarea podoabelor și a costumației pentru sărbătoarea Crăciunului; 
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- Impodobirea Bradului, realizarea de obiecte decorative pentru casă; 
- Confectionarea unui cadou; 
- Desene pe asfalt; 
- Expozitie cu lucrări realizate de copii și părinți; 
- Impărtăşirea unor amintiri din copilăria părinţilor: statutul de elev, recompense şi pedepse, activităţi 

desfăşurate în timpul liber,etc 
-Prezentare unor fotografii din copilărie și prezentarea unor jocuri din copilărie şi folosirea obiectelor 

specifice 
- Activități culinare. 
 
Bibliografie: 
* Boroș, M., 1994, Profesorul și elevii, Editura Gutinul, Colecția de pedagogie, Baia Mare. 
* Moisin, A., 1995, Părinți și copii, Editura Didactică și Pedagogică, București.
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IMPORTANȚA ACTIVITAȚILOR EDUCATIVE  

IN PARTENERIAT CU PARINȚII 
 

AUTOR: PROFESOR NICOLAE FLORINA ADELA  
ŞCOALA GIMNAZIALA GURA OCNIȚEI, JUD. DAMBOVIȚA 

 
Şcoala şi familia sunt cei doi poli de rezistenţă ai educaţiei tinerilor. 
Familia este prima şcoală a copilului. Ea este cea care răspunde de trebuinţele elementare ale copilului 

şi de protecţia acestuia, exercitând o influenţă atât de adâncă, încât urmele ei rămân, uneori, întipărite pentru 
toată viaţa în profilul moral – spiritual al acestuia.  

Familia ocupa un loc aparte în sistemul instituţional al educaţiei. Acţiunea ei pe întreaga perioadă a 
dezvoltării include şi toate laturile formării personalităţii. Ea reprezintă unul dintre mediile de socializare 
şi educare din cele mai complete, datorită posibilităţilor pe care le are, de a-l introduce pe tânăr în cele mai 
variabile situaţii şi de a acţiona asupra lui prin cele mai complexe şi fireşti mijloace.  

 Familia oferă primele informaţii despre lumea care-l înconjoară, primele norme şi reguli de conduită, 
dar şi climatul socioafectiv necesar trebuinţelor şi dorinţelor sale.  

“Pecetea pe care părinţii o lasă asupra structurii şi profilului spiritual – moral al personalităţii 
propriilor copii se menţine toată viaţa”. (M. Golu)  

Influenţele educative pe care familia le exercită asupra tinerilor se pot manifesta fie direct – prin 
acţiuni mai mult sau mai puţin dirijate, fie indirect – prin modele de conduită oferite de către membrii 
familiei, precum şi prin climatul psihosocial existent în familie. Modelele de conduită oferite de părinţi – 
pe care tinerii le preiau prin imitaţie şi învăţare – precum şi climatul socioafectiv în care se exercită 
influenţele educaţionale constituie primul model social cu o influenţa hotărâtoare asupra copiilor privind 
formarea concepţiei lor despre viata, a modului de comportare şi relaţionare în raport cu diferite norme şi 
valori sociale. Este recunoscut faptul că strategiile educative la care se face apel în familie, mai mult sau 
mai puţin conştientizate, determină în mare măsură dezvoltarea personalităţii, precum şi rezultatele şcolare 
ale tinerilor, comportamentul lor sociomoral.  

 Factorul decisiv în succesul şcolar îl reprezintă raportarea corectă a realităţii în existenţa activităţii 
comune familie – şcoală. Sunt necesare sisteme complexe de dezvoltare a responsabilităţilor individuale şi 
colective, în concordanta deplină cu preocupările, interesele, deprinderile şi aptitudinile fiecărui adolescent. 

Implicarea familiei în activitatea şcolară a copiilor se desfăşoară pe doua coordonate: 
a) relaţie părinte – copil: controlul frecvenţei, al rezultatelor şcolare, al temelor, ajutor în îndeplinirea 

sarcinilor, suport moral şi material; 
b) relaţia familie – şcoală, contactul direct cu profesorul sub forma: 
- o reuniune de informare a părinţilor cu privire la documentele privind reforma curriculară; 
-consultarea părinţilor la stabilirea disciplinei (lor) opţionale, alcătuirea schemelor orare ale clasei şi 

programului şcolar al elevilor; 
- activarea asociativă a părinţilor prin Comitetul de părinţi pentru sprijinirea şcolii în activitatea de 

cuprindere la cursuri a tuturor elevilor, la îmbunătăţirea frecvenţei acestora, în organizarea şi desfăşurarea 
activităţilor extracurriculare; 

- lecţii deschise pentru părinţi, ateliere de lucru practice, vizite, excursii, serbări aniversare; 
- reuniuni comune cu elevii şi părinţii. 
 Pentru părinţi, aceste întâlniri colective vor reprezenta un prilej de informare pedagogică avizată, de 

înţelegere a complexităţii fenomenului instructiv – educativ. În general vorbind, aceste întâlniri constituie 
momente optime de conştientizare şi mobilizare a părinţilor în direcţia unui parteneriat real ,deoarece permit 
schimburi de idei şi opinii, făcând posibilă întrepătrunderea experienţei parentale cu experienţa 
educatorului şcolar. Bineînţeles că şi pentru noi ca profesori, întâlnirile cu părinţii constituie o reală sursă 
de ameliorare a stilului educativ, întrucât relaţiile cu aceştia pot determina o reconsiderare a atitudinii 
noastre în raport cu un elev anume sau cu clasa de elevi. 

 Părinţii sunt juridic responsabili de educaţia propriului copil şi ei vor avea posibilitatea să influenţeze 
natura acestei educaţii. Modelele participative pot ajuta la coordonarea eforturilor educative şi la orientarea 
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adaptării şcolii la schimbările din cadrul societăţii. Învăţământul nu este decât o parte din educaţia copilului 
pe când o bună parte a educaţiei se petrece în afara şcolii.Atitudinea părinţilor poate influenţa rezultatele 
şcolare ale elevilor, în special asupra motivaţiilor învăţării, deoarece unele comportamente ale părinţilor 
pot fi favorizate datorită dialogului cu şcoala,iar cooperarea profesor – părinte este în beneficiul individual 
al elevului. 

Aşadar, părinţii trebuie să fie antrenaţi în viaţa şcolii, deoarece ei pot contribui la crearea unui 
mecanism coerent în derularea coordonării şcoală-familie. 
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IMPORTANȚA ACTIVITAȚILOR DE EDUCAȚIE FINANCIARA IN 

COLABORARE CU PARINȚII 
 

PROF. PT. INV. PRIMAR CERNAT NICOLETA 
SCOALA GIMNAZIALA NR. 11, BUZAU 

 

Banii nu cad din cer! 
De unde vin banii? 
Cum faci să economisești bani? 
 
Chiar dacă motivele, scopurile pentru care vrei să strângi nişte bani sunt variate, întotdeauna e bine 

să ai un plan de economii pe care să îl respecți. Un proverb românesc spune “Strânge bani albi pentru zile 
negre.” Adică e bine să ai niște bani puşi deoparte pentru situaţii neprevăzute şi urgente. 

 Nu există limită de vârstă în rândul copiilor pentru a începe să facă economii. Deja cunosc noțiunea 
de bani, dar mai rar întâlnim copii care se pot lăuda că au economisit banii de la bunica pentru a merge în 
tabără în vacanța de vară sau pentru a-și cumpăra perechea de role mult visată. 

Programul educativ Școala “Altfel” – “Să știi mai multe, să fii mai bun!” este un foarte bun prilej de 
colaborare între cadrul didactic și părinți prin prisma educației financiare. Anul acesta, școala la care predau 
a stabilit perioada de desfășurare a acestui program educativ în apropierea sărbătorilor de iarnă. Știm cu toți 
că cei mici sunt răsfățați, pe lângă tradiționalele cadouri, și cu anumite sume de bani de către rude, prieteni, 
cunoscuți. Părinții mi-au cerut sfaturi pentru a-i învăța pe copii să devină responsabili în gestionarea banilor 
de buzunar.  

Am pregătit câteva idei care să îi ajute în privinţa aceasta, pe care le-am discutat la o activitate de 
educație financiară: 

1.Ţine o evidenţă a banilor 
Pușculița! Nu e doar un obiect decorativ. 
Ca să poţi să economiseşti, întâi trebuie să calculezi cât cheltui, consumi într-o anumită perioadă de 

timp şi pe ce. Vezi pe ce dai bani zilnic sau săptămânal, dar şi suma de bani pe care o ai la dispoziţie în 
aceeaşi perioadă de timp. 

Aşa îţi vei da seama care sunt lucrurile inutile pe care care le cumperi fără să ai neapărat nevoie de 
ele. Sucuri acidulate, snack-uri nesănătoase, haine pe care nu apuci să le porţi pentru că ti-au rămas repede 
mici. Ţinând o evidenţă, o listă, îţi va fi mai uşor să identifici care sunt lucrurile pe care cheltui cel mai 
mult, dar şi mărunţişurile pe care nu le iei în seamă, dar ajung la sfârșit de săptămână sau lună să coste o 
sumă destul de mare. 

2.Creează un buget de cheltuieli. 
Imediat ce ai descoperit care sunt exact direcţiile în care se duc cheltuielile tale, poţi să concepi un 

plan pe care îl poti discuta cu părinții tăi. Care sunt lucrurile la care poţi să renunţi şi care sunt cele 
indispensabile? Poate că unele cheltuieli pot fi regândite, optimizate. În loc de un un pix foarte colorat şi 
scump, îţi poţi lua unul mult mai puţin colorat, dar care să scrie bine. Nu cumpăra un nou ghiozdan de 
firmă, cu eroii din desenele animate la modă sezonul acesta, îl poţi folosi pe cel de anul trecut.  

!Poti demonstra că ești generos prin donații, mici acte de caritate către cei mai puțin favorizați de 
soartă. 

3.Pune banii economisiţi departe de tentaţie. 
E bine să îţi păstrezi economiile într-un loc mai putin accesibil. Fie că este o puşculiţă specială de 

unde să nu îi poţi scoate decât dacă o spargi, un loc în cameră unde nu ajungi foarte uşor sau poate chiar 
rogi unul din părinţi să ţi-i păstreze. Economiile tale vor fi în siguranţă dacă reuşeşti să le ţii departe de 
tentaţiile, ispitele zilnice. Adu-ţi aminte care este motivul pentru care economiseşti şi încearcă să te gândești 
de două ori când vezi ceva frumos în vitrina de la mall. 
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4. Stabileste-ti o limită de economisire săptămânală. 
Concentrează- te și poţi să vezi realist, cinstit, organizat, după cheltuieli, care sunt economiile. Te 

poţi folosi de un carneţel unde să notezi totul, cum procedează contabilii. Dacă ai un jurnal pentru 
evenimentele de zi cu zi, poţi face şi un jurnal al cheltuielilor pe care să îl completezi zilnic. 

Când nu poti să îţi atingi targetul, tinta, află care a fost exact motivul pentru care nu ai reuşit şi cum 
să faci săptămâna viitoare să îţi controlezi impulsul de a cheltui. 

5. Donează lucrurile vechi pe care nu le mai foloseşti. 
Pentru un ajutor extra, suplimentar economiilor tale, încearcă să renunți la lucrurile pe care nu le mai 

foloseşti. Donează-le prietenilor şi cunoscuţilor. Vei avea ocazia să cunoști alți oameni și, în mod sigur, vei 
primi și tu lucruri noi de la ei.  

6. Încearcă să contribui la reducerea facturilor familiei: consumul de apă, electricitatea, abonament 
TV.  

Când te speli pe dinți, oprește robinetul. Preferă un duș scurt în locul unei căzi pline cu spumă. Vei 
economisi mulți litri de apă pentru familia ta. Chiar și oprit, televizorul consumă electricitate. Ai grijă să îl 
scoți din priză când ieși din cameră. Un abonament pentru întreaga familie, cu un set de canale clasic este 
suficient. Încercați să părăsiți canapeaua și să preferați activitățile în aer liber sau o plimbare în parc. Veți 
câștiga astfel sănătate, un plus de energie, iar relațiile dintre voi se vor îmbunătăți. 

7. Sandvișul mamei/ dulciurile de la magazinul școlii. 
Garantat, este mai hrănitor sandvișul de acasă. Dulciurile de la chioșcul școlii sau mâncarea fast-food 

ne atacă și sănătatea, dar și banii de buzunar.  
8. Răsfățat sau responsabil?  
Răspunde sincer la întrebarea: ”Chiar am nevoie de acea jucărie de la Noriel, consola de jocuri 

electronice, haine de firmă, ceas cu GPS?” 
9. Participă cu propriile creații la târgurile de obiecte hand-made, organizate chiar de școală, cu 

prilejul diverselor sărbători românești: Crăciun, Mărțișor, Drăgaică. 
Vei descoperi noi metode de a-ți valorifica talentele artistice, dar îți vei exersa și abilitățile de 

antreprenor junior. 
10. De acest Crăciun, acceptă și cadouri făcute în casă!  
Poate fi emoționant și chiar distractiv să găsești sub brad ceva făcut de fratele tău cu tot sufletul. 

Tricotajele bunicii sunt din nou în trend, iar mama face niște prăjituri delicioase. 
Tu cu ce poți să îi surprinzi pe părinții tăi?  
11. Nu contează câți bani câștigi, ci câți bani economisești! 
Sper că micii mei elevi se vor apuca de economisit cât mai curând. Cred că vor merge în vacanță cu 

familia cu banii pe care îi strâng de la colindat.  
 
 
 
 
 
 
 
Bibliografie: 
*Maria Nicuțar (2020), Educatie financiară-“Top 12 sfaturi pentru a economisi mai mulți bani”. 
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IMPORTANȚA ACTIVITAȚILOR EDUCATIVE REALIZATE IN 

PARTENERIAT CU PARINȚII 
 

AUTOR: PROF. INV. PRIMAR MALACU NICOLETA 
ȘCOALA GIMNAZIALA „SFANTUL NICOLAE” TARGU JIU 

 
Educația este un proces împărțit între părinți și profesori, al cărui obiectiv este formarea integrală a 

copiilor. 
Pentru a duce la bun sfârșit o educație integrală este necesar să existe canale de comunicație și acțiuni 

ale familiei cu școala, doar așa se produce dezvoltarea intelectuală, emoțională și socială a copiilor, în cele 
mai bune condiții. Colaborarea familiei cu școala dezvoltă copiilor impresia că, deși se află în două spații 
diferite, ele sunt complementare. Participarea activă a părinților în viața școlară a copiilor se materializează 
printr-o mai bună autostimă a copiilor, un randament școlar mai bun, relații și atitudini pozitive ale părinților 
despre școală. 

Termenul parteneriat este „definit ca asocierea a doi sau mai mulți parteneri, iar în literatura de 
specialitate, parteneriatul reprezintă modalitatea, formală sau informală, prin care două sau mai multe părți 
decid să acționeze împreună pentru atingerea unui scop comun.” 

Prin încheierea parteneriatelor cu părinții, aceștia sunt încurajați să ia parte la planificarea și derularea 
programelor educative pentru copii, ceea ce implică o responsabilizare și o eficiență sporită. Astfel, părinții 
au posibilitatea să-și cunoască mai bine copiii, modul lor de manifestare în viața de grup, pot înțelege mai 
bine rolul lor educativ.  

Când vorbim despre participarea la școală nu se referă doar la ședințe ci și participarea la activitățile 
propuse, și că există o relație de încredere și ajutor între părinți și profesori. Această relație devine astăzi 
un pilon foarte puternic pentru eficacitatea și răspunsuri pozitive ale dezvoltării educaționale și personale 
a elevilor care a demonstrat că, în absența acestei cooperări, copilul va avea multe probleme în evoluția lui 
școlară și vor exista numeroase limitări. În caz contrar, dacă se dă această cooperare adecvată, elevul va 
evolua în mod satisfăcător și există multe avantaje de care se va bucura copilul. 

Educația este un proces foarte lung care începe să fie învățat de către familie și apoi de școala și este 
nevoie de ambele părți pentru a obține o dezvoltare completă educațională și personală. Prin urmare, școala 
trebuie să accepte importanța participării și colaborării părinți în educația copiilor și necesitatea unei relații 
cordiale între ele profesor și părinți, astfel încât profesorii să își poată îndeplini funcția eficient și complet. 

Printre obiectivele principale ale colaborării dintre instituțiile educative și familie putem aminti:  
 înlăturarea factorilor perturbatori în cadrul comunicării școală –familie;  
 creșterea gradului de implicare a părinților în toate activitățile școlare și extrașcolare;  
 schimbarea mentalității neadecvate a unor părinți față de școală;  
 cunoașterea de către părinți a posibilităților și nevoilor psiho-fizice ale copiilor;  
 învățarea unor deprinderi și tehnici de muncă intelectuală sub formă de activități comune elevi – 

părinți – cadre didactice.  
Majoritatea părinților au nevoie de informații de bază referitoare la copiii lor. Ei vor să fie informați 

despre scopul de bază al programului educativ la care participă copiii lor și doresc să fie implicați în luarea 
deciziilor. Părinții vor să fie la curent cu progresele copilului.  

Pentru realizarea parteneriatului cu părinții este esențial ca:  
 părinții să fie priviți ca participanți activi, care pot aduce o contribuție reală și valoroasă la educarea 

copiilor lor;  
 să se recunoască și să se valorifice informațiile date de părinți referitor la copii;  
 părinții să ia parte la adoptarea deciziilor referitoare la copiii lor;  
 responsabilitatea să fie împărțită între părinți si educatoare;  
 părinții să facă parte din comitetele de părinți;  
 să ajute la continuarea programului educativ acasă; să urmărească în mod regulat progresul 

copiilor lor;  
 să ia parte, să sprijine activitățile extrașcolare organizate împreuna cu educatoare.  
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Datorită diferențelor de scopuri, resurse, pregătire, valori, nevoilor diferite, percepții, atitudini, de 
foarte multe ori exista posibilitatea apariției unor conflicte între părinți și profesori ce pot fi determinate de:  

O slaba colaborare; lipsa de informații;  
 intoleranța la stilul de viață al celuilalt, la opiniile sau chiar la prezența fizică;  
 neacceptarea unor diferențe de pregătire, condiții sociale, morale, religie, naționalitate…;  
 lipsa unor preocupări în sensul construirii relațiilor de colaborare;  
 numărul limitat al întâlnirilor dintre educatoare și părinți;  
 neclaritate în rolurile fiecăruia și în responsabilitățile ce le revin;  
 disponibilitatea redusă a părinților de a participa la activități;  
 gradul scăzut de interes al unor părinți față de educație și evoluția copilului.  
De aceea, cele mai importante căi de rezolvare a conflictelor sunt:  
 cunoașterea reciprocă;  
 comunicarea periodică cu aspecte formale și informale;  
 acceptarea reciprocă, înțelegere și toleranță față de diferențe;  
 evaluarea permanentă a relațiilor comune;  
 sprijinul acordat familiei în raport cu creșterea și educarea copilului;  
 atmosfera destinsă, non-formală și pozitivă în întâlnirile cu părinții;  
 profesorul trebuie să fie pregătit să asculte, să fie interesat despre sugestiile date de părinți;  
Atunci când prinții simt că ideile le sunt luate în serios se vor implica mai mult în sprijinirea copilului 

și a școlii. În acest proces de colaborare, rolul conducător îl are profesorul. El poate să orienteze, să ajute 
familia în sarcinile ce-i revin, să asigure o unitate de vedere și de acțiune.  

O educație adevărată și reală se fundamentează în familie și se continuă în grădiniță și școală.  
O soluție de îmbunătățire pe care cadrele didactice o propun este organizarea de activități de tot felul 

care favorizează abordarea și participarea familiilor în centre. Ideile activităților concrete care au contribuit 
sunt: în principal organizarea de activități activități extracurriculare, întâlniri ale părinților cu tutori, ateliere 
de lucru, coexistență după școală, să transmită pliante și broșuri părinților, acțiuni de instruire, activități de 
joc, întâlniri oficiale și participarea informală la întâlniri în clasă, discuții personale, grupuri de discuții, 
reuniuni regulate, excursii, petreceri, povești, jocuri. 

Aceste activități extrașcolare au avut o importanță neașteptat de mare în rândul părinților care, au 
încercat relații noi cu copiii lor, fapt ce i-a determinat să-și schimbe radical, în mod pozitiv, atitudinea față 
de școală. 

Elevilor li se dezvoltă spiritul operațional, practic, mentalitatea, dând oportunitatea fiecăruia să se 
afirme conform naturii sale. Elevii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activități se supun de 
bună voie regulilor, asumându-și responsabilități. Profesorul are posibilitatea, prin acest tip de activitate, 
să-și cunoască elevii, să le influențeze dezvoltarea, să-i dirijeze să realizeze mai ușor și mai frumos 
obiectivul principal – pregătirea copilului pentru viață. Realizarea acestor obiective depinde în primul rând 
de profesor, de talentul său, de dragostea sa pentru elevi, de abordare a temelor, de modul creator, prin 
punerea în valoare a posibilităților și resurselor de care dispune clasa de elevi . 

Trebuie să promovăm o cultură participativă și părinții să colaboreze pentru a favoriza elevul, 
principalul protagonist al procesului educațional. 

 
 
 
 
Bibliografie: 
1. Cernea Maria, Contribuția activităților extracurriculare la optimizarea procesului de învățământ, în 

„Învățământul primar” nr. 1, Ed. Discipol, București, 2000; 
2. Crăciunescu Nedelea, Forme de activități extracurriculare desfășurate cu elevii ciclului primar, în 

„Învățământul primar” nr. 2, 3, Ed. Discipol, București, 2000. 
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SĂRBĂTORI DE IARNĂ – TRADIȚII LA SERBĂRI FESTIVE 

 
PROF. NIDELEA IRINA VERONICA 

ȘCOALA GIMNAZIALA „ACAD. MARIN VOICULESCU”, GIURGIU 
 
Sărbătorile de iarnă marchează o perioadă încărcată de emoție, bucurie și nostalgie. De fiecare dată, 

ele sunt așteptate cu mare nerăbdare, atât de copii, cât și de familiile lor. 
Pentru a marca cum se cuvine această mare sărbătoare a Nașterii Domnului, cadrele didactice 

pregătesc împreună cu copiii momente memorabile, pe care părinții le așează în tolba cu amintiri prețioase. 
Copiii se pregătesc cu mare seriozitate, învață poezii, colinde, roluri pentru diferite scenete. 
Micii artiști demostrează un spirit de echipă extraordinar, din dorința lor curată de a le arăta părinților 

cât de pricepuți sunt în ale cântatului și în cele ale actoriei. 
Părinții, ca niște furnicuțe, aleargă, care încotro, ca să le găsească copiilor cele necesare pentru 

serbare.  
Toată goana plină de speranță a lor se liniștește brusc odată cu începutul serbării. Toată lumea se 

așază cu emoții în sală, cu telefoanele pregătite, să prindă în cutia cu comori amintiri prețioase ale familiei.  
Copiii își iau locul pe scenă, cu costumașele sclipind, pregătite din timp de mămici sau bunici grijulii 

și iubitoare. Plini de emoții, fac o scurtă repetiție înainte de a-și începe programul artistic, pe care l-au 
pregatit din timp cu doamna învățătoare. 

Moșul asistă și el mulțumit la serbare. Îi plac copiii isteți și harnici, așa că le-a pregătit și cadouri pe 
măsură. 

Începe programul artistic și ei recită cu mare grijă poeziile, așa cum au învățat și la școală și acasă, 
frumos, cu intonație, tare și clar, că Moșu-i bătrân și nu aude prea bine. 

Părinții fericiți și mândri, sunt vocea a doua a serbării, rostind în șoaptă fiecare vers și fiecare strofă 
pe care au avut-o de memorat copiii. Filmează și fotografiază cu mare grijă, ca nu cumva să piardă 
momentul mult așteptat. 

Pentru scenetă, au fost pregătite de zor roluri și costumașe impresionante. Nu există actor care să fie 
urmărit cu atâta interes și dragoste, cum sunt copiii la serbare. Rolurile, distribuite de doamna învățătoare 
cu atâta pricepere, se potrivesc atât de bine copiilor, încât ai impresia că ești la o adevărată piesă de teatru. 
Ei le interpretează cu grijă, conform indicațiilor regizoarei, tot în persoana doamnei învățătoare. 

Deși s-au pregătit foarte mult, timpul parcă zboară și serbarea se apropie de sfârșit. Știu toți, copii, 
doamna învățătoare, părinți, pentru că a venit și momentul colindelor, pe care protagoniștii le interpretează 
cu mare bucurie, vestind din toată inima Nașterea Domnului nostru Iisus Hristos.  

Colindele introduc audiența în atmosfera de sărbătoare, iar la final cântă cu toți „Moș Crăciun”, ca 
să-i arate Moșului cât de mult se bucură de prezența lui. 

Moșul darnic și bun, vorbește cu fiecare dintre micii actori, îi mai întreabă câte ceva, iar la final le 
dăruiește un cadou. 

Mare este bucuria copiilor atunci. Este momentul pentru care s-au pregătit atât de mult și pentru care 
au avut atâtea emoții. Au grijă să-i spună că îl așteaptă și la anul, ca împreună, să aducă bucuria Nașterii lui 
Hristos. 

A venit și finalul. Copiii sunt fericiți. Doamna învățătoare este mulțumită că a mai organizat încă o 
serbare frumoasă. Părinții sunt mândri. Toți cei prezenți sunt bucuroși. Au format o echipă formidabilă.  

Rămâi gazdă sănătoasă, 
C-ai primit colinda noastră! 
Să vă dea Hristos de toate, 
Bucurie, sănătate! 
Și-acum te las, fii sănătos și vesel de Crăciun, 
Dar, nu uita, când ești voios, române, să fii bun! 
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IMPLICAREA PĂRINȚILOR ÎN ACTIVITĂȚILE EXTRACURRICULARE 

 
PROFESOR RAZVANA NISTOR 

COLEGIUL ECONOMIC “ION GHICA” BACAU 
 
 Educația copiilor este un scop comun al familiei și școlii. În acest sens, trebuie să existe o permanentă 

preocupare pentru o bună colaborare. Existența unei relații bune între familie și școală va determina implicit 
o dezvoltare armonioasă a copilului. În zilele noastre, școala și părinții trebuie să conștientizeze că nu se 
pot obține beneficiile acestei colaborări dacă ea nu este una sinceră, ce urmărește formarea competențelor 
și susținerea valorii fiecărui elev. Nu întotdeauna părinții sunt dispuși sau în caz contrar, profesorii nu sunt 
întotdeauna deschiși la această colaborare. Această relație devine astăzi un pilon foarte puternic pentru 
sporirea eficacității intervențiilor educaționale de ambele sensuri. În absența acestei cooperări, copilul va 
resimți multe aspecte negative în evoluția lui școlară și de perspectivă. 

 Implicarea părinților în activitățile extracurriculare vine să întregească rolul acestor activități în 
dezvoltarea copiilor. Cadrul didactic și părintele implicat în aceste demersuri vor realiza un tot unitar. 
Părinții pot sprijini aceste activități extracurriculare pornind de la propuneri de astfel de activități, susținerea 
copiilor din punct de vedere material și psihologic, realizarea acestora prin directa implicare în desfășurarea 
de activități alături de copii și cadrele didactice, întărirea beneficiilor pozitive. Aceste activități determină 
creșterea stimei de sine a copiilor prin resursele emoționale determinate și antrenate, un aspect deloc de 
neglijat și care în zilele noastre este din ce în ce mai mult afișat și dorit. 

 Se pot organiza și desfășura ateliere de lucru, activități joc, întâlniri oficiale, participări la activități 
informale în clasă, grupuri de discuții, excursii, drumeții, concursuri. Părinţii pot fi captați de şcoală prin 
forme variate de activităţi extraşcolare, determinându-i astfel să adere la ideea de colaborare activă, 
acceptând rolul de factor răspunzător în devenirea propriului copil. Părinții care participă la activitățile 
extrașcolare pot fi și buni observatori ai interesului și grijei școlii față de copii. Copilul poate trăi altfel de 
experiențe, se poate motiva și susține elevul pentru a-și îmbunătăți atitudinea față de școală. Activităţile 
extraşcolare, sunt atractive la orice vârstă căci ele produc o stare de bine, bucurie, amplifică interesul pentru 
învățare, dezvoltă competențe, cooperarea chiar dacă necesită un efort suplimentar. 

 Aceste activități contribuie și la educația civică a elevilor, aceștia putând să beneficieze de valențele 
pozitive din punct de vedere educativ, formativ și informativ. Cadrul didactic are posibilitatea, prin acest 
tip de activitate să-şi cunoască elevii, să sporească dezvoltarea acestora, să-i pregătească pentru viaţă. 
Realizarea acestor obiective depinde în primul rând de profesor, de talentul său, de dragostea sa pentru 
elevi, de creativitatea acestuia, prin punerea în valoare a posibilităţilor şi resurselor de care dispune clasa 
de elevi . 

 Un obiectiv important al școlii este și trebuie să fie promovarea unei culturi participative și părinții 
să colaboreze pentru a favoriza principalul protagonist al procesului educațional. Un parteneriat educațional 
autentic va contura un viitor eficient copilului. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliografie: 
• Constantin Cucoș, ,,Pedagogie”, Editura Polirom, Iași, 2002; 
• Eugenia Șincan, Gheorghe Alexandru, ,,Școala și familia”, Editura ,,Gheorghe-Cârțu Alexandru”, 

Craiova, 1993. 
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE  

ÎN PARTENERIAT CU PĂRINŢII 
 

 PROF. INV. PRIMAR: NIȚU GEORGE 
 ȘCOALA GIMNAZIALA DOBRUN 

 
 “Fiecare copil pe care îl educăm este un OM dăruit societăţii” (N. Iorga) 
 În primele etape ale vieţii, responsabilitatea educării copilului revine familiei. În mod firesc, părinţii 

sunt primii educatori ai copilului. Copiii sunt apoi înscrişi în grădiniţă, instituţie care le asigură condiţiile 
necesare pentru dezvoltarea în concordanţă cu nevoile individuale. Vine apoi rândul profesioniştilor din 
grădiniţe şi şcoli să se ocupe de educarea şi formarea copiilor printr-o metodologie şi un curriculum specific 
vârstei acestora. 

 Activităţile desfăşurate în parteneriat cu părinţii sunt modalităţi propice pentru atingerea unor 
obiective comune în ceea ce priveşte educaţia şcolarilor, la acestea adaugându- se plăcerea de a fi alături 
de colegi, activităţile desfăşurându-se într-o atmosferă de voie bună, având, pe lângă valoarea social–
educativă şi un efect reconfortant.  

 Învățământul primar este o treaptă importantă și responsabilă în cadrul sistemului de învățământ. El 
constituie temelia includerii copilului în activitatea asiduă și ordonată dintr-o colectivitate de semeni, care 
este mereu în schimbare și presupune competitivitate. 

Școala îl învață pe copil să se situeze printre semeni, să se obișnuiască cu anumite cerințe și realități 
sociale. Dar educația în familie constituie prima școală a copilului, partea cea mai importantă a pregătirii 
lui pentru viața socială și productivă.  

 Familia trebuie să fie prima instituție socială care se preocupă de asigurarea condițiilor necesare 
dezvoltării normale a copilului. Școala și familia sunt cei doi poli de rezistență ai educației. 

 Odată cu intrarea în școală, copilul trăiește în două lumi diferite: una a familiei, colorată încă de 
afectivitatea primei copilării, cealaltă, a școlii, încărcată de noi exigențe și de promisiunile viitorului, la fel 
de importante. Dacă aceste medii educaționale se completează și se susțin, ele asigură într-o mare măsură 
buna integrare a copilului în activitatea școlară și în viața socială. 

 Obiectivul cel mai important al colaborării dintre școală și familie în perioada școlarității mici îl 
reprezintă susținerea eforturilor copilului pentru ca acesta să dobândească primele instrumente ale muncii 
intelectuale și să obțină succesul școlar. Clasa reprezintă pentru elevi al doilea mediu de socializare, după 
familie.  

 În activitatea pe care o desfășurăm, am pornit întotdeauna de la „punctele forte”ale elevilor și cele 
ale noastre ca învățător, cum ar fi: ce știe elevul, ce poate să facă, ce îi este îngăduit să realizeze, spre ce 
are înclinații, de ce abilități didactice dispune. 

 Apoi am avut în vedere ”punctele slabe” pe care vrem să le îndreptăm(ce nu știe elevul, ce n-a înțeles, 
ce nu poate să facă, ce nu ne este îngăduit nouă ca învățători să facem). Este necesară o bună cunoaștere a 
elevilor și totodată o bună cunoaștere a forțelor proprii. Folosirea metodelor interactive ( discuțiile 
colective, interpretarea de roluri, rezolvarea în grup a unor probleme, efectuarea de experiențe) asigură 
condițiile oportune elevilor să se afirme atât individual, cât și în echipă. 
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TRADIŢII ŞI OBICEIURI 

 
PROF. INV. PRIMAR: NIŢU NICOLETA 

ŞCOALA GIMNAZIALA BRADEANU, JUDETUL BUZAU 
 
Cel mai important ciclu de sărbători tradiţionale sunt obiceiurile de iarnă . 
Multă vreme datinile legate de aceste evenimente nu au mai fost respectate . 
Din anul 1989 avem libertatea să ne bucurăm de frumuseţile acestor sărbători, dar avem şi datoria să 

scoatem la lumină nestematele lor rânduite de sărbători, aşa cum au fost cântate şi rostite de veacuri, pe la 
casele româneşti . 

Tăierea porcului de Crăciun – Ignatul 
Obiceiul sacrificării porcului de Ignat este unic în lumea creştină şi îşi are rădăcinile pe teritoriul tării 

noastre în ritualurile vechilor daci din ziua Solstiţiului de iarna. 
In zilele noastre tăierea porcului este un prilej de reunire a familiei deoarece participă de obicei toţi 

membrii ei, fiecăruia dându-i-se ceva util de făcut. 
De Ignat tradiţiile cer ca porcul din ogradă să fie sacrificat şi transformat în bunătăţi pentru cei ai 

casei. După ce a fost tăiat, porcul este învelit, copiii puşi să îl călărească să fie graşi şi sănătoşi. 
Masa de Crăciun 
De pe masa celor trei zile de Crăciun nu trebuie să lipsească friptura, caltaboşii, leberul, piftia, 

cârnaţii, toba, prăjiturelele şi, neapărat, cozonacul. Tradiţiile cer ca de Crăciun să se bea vin roşu, fiert cu 
zahar, piper, scorţişoară şi nucşoară. 

Pomul de Crăciun 
În prezent este cel mai îndrăgit obicei de Crăciun, datorită simbolurilor care i se asociază: iubire 

(pentru că este împodobit de întreaga familie), bucurie şi fericire (pentru că sub el sunt puse cadourile), 
magie (se spune că Moş Crăciun nu vine în casele unde nu e brad), viaţă, trăinicie şi sănătate (pentru că 
este mereu verde, chiar şi când afară e zăpadă).  

 Ornamentul principal al bradului de Crăciun în formă de stea ţine tot de simboluri şi tradiţii. Steaua 
este de fapt steaua de deasupra Betleemului care le-a vestit naşterea pruncului Iisus celor trei crai de la 
răsărit. Tradiţia de a merge la colindat cu steaua este strâns legată de astrul călăuzitor al celor trei magi 
veniţi să se închine pruncului Iisus. 

Venirea lui Moş Crăciun 
Moş Crăciun… Dragul Moş Crăciun… Fără el parcă nu ar mai fi sărbătoare! Popoarele lumii îl 

numesc în tradiţiile lor Noel, Santa Clause, Babbo Natale, Saint Nick, Kris Kringle sau Agios Vasilis… . 
Legenda spune despre Moş că trăieşte departe, tare departe, tocmai la Polul Nord unde este iarna 

veşnică. Moş Crăciun vine în seara de 24 spre 25 Decembrie şi aduce daruri multe, în special “la cerere”. 
Copiii, uneori şi adulţii, îi scriu lui Moş Crăciun lungi scrisori în care îi comunică ce şi-ar dori să primească. 

Moş Crăciun este un simbol al speranţei, încrederii, înţelepciunii, belşugului, umanismului şi fericirii 
tradiţionale de familie. 

Colindele de Crăciun 
Prin numărul lor mare, prin frumuseţea muzicii şi poeziei, colindele domină sărbătorile de iarnă. 
Poezia colindelor este de o mare frumuseţe, degajând o atmosferă plină de entuziasm în care sunt 

exprimate dorinţele şi năzuinţele oamenilor . 
Pluguşorul : străvechi obicei agrar, declamată sau cântată, urarea este un poem lung, ajungând până 

la 500 de versuri, cu un conţinut care redă succesiv muncile agricole de la arat la semănat, până la secerat, 
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recoltat şi chiar până la împletirea colacilor . Se urează în versuri pline de vervă fiecărui gospodar fertilitate, 
abundenţă, îmbelşugare . 

Uneori pluguşorul este însoţit de dramatizarea momentului . Cei care urează poartă pe braţe un plug 
în miniatură, un băţ cu două crăci reprezentând coarnele plugului . 

Urarea cu pluguşorul este însoţită de buhai : un vas de lemn ca o putinică, prevăzut cu un fund din 
piele de capră bine întinsă, prin mijlocul căreia trece o şuviţă de păr de cal . Zgomotul produs de tragerea 
acestei şuviţe de degetele unui urător ( înmuiate în borş ) imită mugetul taurului – simbol al fertilităţii, 
rodniciei . 

Este un obicei care generează o veselie generală degajând o atmosferă de optimism, atmosferă 
amplificată de clopoţei, bici şi alte instrumente muzicale . 

Capra : costumată şi jucată de un flăcău care imită mersul animalului în două sau patru picioare, 
ascuns sub un cojoc, acesta ritmează jocul, acţionând botul de lemn clănţănitor. Din combinaţia paşilor de 
dans cu loviturile lemnului, se obţine o poliritmie cu efect deosebit. Acţiunile şi gestica personajelor care 
însoţesc capra anunţă sosirea primăverii, reînvierea naturii şi ideea de fertilitate a câmpurilor .  

Sorcova : Purtând în mână o ramură de măr sau păr, împodobită cu hârtii colorate, trecând prin casele 
oamenilor, copiii le urează ani mulţi, sănătate, tăria fierului, frumuseţea trandafirului. 

În fiecare an aşteptăm sărbătorile cu inimile pline de emoţie sfântă . Avem cele mai frumoase colinde, 
cele mai frumoase datini de Crăciun şi Anul Nou . Nimeni nu ne întrece . 
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE  

ÎN PARTENERIAT CU FAMILIA 
 

PROF. OCHIAN IULIA-MARINELA 
COLEGIUL AUTO “TRAIAN VUIA TG-JIU”, GORJ 

 
Termenul parteneriat este „definit ca asocierea a doi sau mai mulţi parteneri, iar în literatura de 

specialitate, parteneriatul reprezintă modalitatea, formală sau informală, prin care două sau mai multe părţi 
decid să acţioneze împreună pentru atingerea unui scop comun.” 

Prin încheierea parteneriatelor cu părinţii, aceştia sunt încurajaţi să ia parte la planificarea şi derularea 
programelor educative pentru copii, ceea ce implică o responsabilizare şi o eficienţă sporită. Astfel, părinţii 
au posibilitatea să-şi cunoască mai bine copiii, modul lor de manifestare în viaţa de grup, pot înţelege mai 
bine rolul lor educativ. Printre obiectivele principale ale colaborării dintre instituţiile educative şi familie 
putem aminti: înlăturarea factorilor perturbatori în cadrul comunicării şcoală –familie; creşterea gradului 
de implicare a părinţilor în toate activităţile şcolare şi extraşcolare; schimbarea mentalităţii neadecvate a 
unor părinţi faţă de şcoală; cunoaşterea de către părinţi a posibilităţilor şi nevoilor psiho-fizice ale copiilor; 
învăţarea unor deprinderi şi tehnici de muncă intelectulală sub formă de activităţi comune elevi – părinţi – 
cadre didactice. Majoritatea părinţilor au nevoie de informaţii de bază referitoare la copiii lor. Ei vor să fie 
informaţi despre scopul de bază al programului educativ la care participă copiii lor şi doresc să fie implicaţi 
în luarea deciziilor. Părinţii vor să fie la curent cu progresele copilului. Pentru realizarea parteneriatului cu 
părinţii este esenţial ca: părinţii să fie priviţi ca participanţi activi, care pot aduce o contribuţie reală şi 
valoroasă la educarea copiilor lor; să se recunoască şi să se valorifice informaţiile date de părinţi referitor 
la copii; părinţii să ia parte la adoptarea deciziilor referitoare la copiii lor; responsabilitatea să fie împărţită 
între părinţi si profesori; părinţii să facă parte din comitetele de părinţi; să ajute la continuarea programului 
educativ acasa; să urmărească în mod regulat progresul copiilor lor; să ia parte, să sprijine activităţile 
extraşcolare organizate împreuna cu profesorul. Datorită diferenţelor de scopuri, resurse, pregătire, valori, 
nevoilor diferite, percepţii, atitudini, de foarte multe ori exista posibilitatea apariţiei unor conflicte între 
părinţi şi profesor ce pot fi determinate de: o slaba colaborare; lipsa de informaţii; intoleranţa la stilul de 
viaţă al celuilalt, la opiniile sau chiar la prezenţa fizică; neacceptarea unor diferenţe de pregătire, condiţii 
sociale, morale, religie, nationalitate…; lipsa unor preocupări în sensul construirii relaţiilor de colaborare; 
numărul limitat al întâlnirilor dintre profesor şi părinti; neclaritate în rolurile fiecăruia şi în responsabilităţile 
ce le revin; disponibilitatea redusă a părinţilor de a participa la activităţi ; gradul scăzut de interes al unor 
părinţi faţă de educaţie şi evoluţia copilului.  

De aceea, cele mai importante căi de rezolvare a conflictelor sunt: cunoaşterea reciprocă; 
comunicarea periodică cu aspecte formale şi informale; acceptarea reciprocă, înţelegere şi toleranţă faţă de 
diferenţe; evaluarea permanentă a relaţiilor comune; sprijinul acordat familiei în raport cu creşterea şi 
educarea copilului; atmosfera destinsă, non-formală şi pozitivă în întâlnirile cu părinţii; profesorul trebuie 
să fie pregătit să asculte, să fie interesat despre sugestiile date de părinţi; atunci când ei simt că ideile le 
sunt luate în serios se vor implica mai mult în sprijinirea copilului şi a şcolii . În acest proces de colaborare, 
rolul conducător îl are dascălul. El poate să orienteze, să ajute familia în sarcinile ce-i revin, să asigure o 
unitate de vedere şi de acţiune.  

După părerea mea, cultivarea unor relaţii de parteneriat efectiv între şcoală şi familie, în sprijinul 
educaţiei şi creşterii copilului constituie cheia succesului viitor în adaptarea şi integrarea şcolară. Relaţiile 
de colaborare dintre părinţi şi unitatea de învăţământ pe care o frecventează copilul lor constituie primul 
pas către o educaţie deschisă, flexibilă şi dinamică a personalităţii copilului. Procesul de colaborare cu 
părinţii asigură atingerea scopului educaţional, şi anume de a obţine dezvoltarea globală a copilului. Prin 
colaborarea părinţilor cu şcoala, aceştia pot completa, sprijini şi dezvolta personalitatea copilului. 

 O educaţie adevărată şi reală se fundamentează în familie şi se continuă în grădiniţă şi şcoală. Pe de 
altă parte, tot ceea ce copilul învaţă în şcoală pierde din importanţă şi eficienţă în condiţiile în care părinţii 
nu întăresc şi nu valorifică programul educativ desfăşurat în cadrul şcolii. Toate aceste motivaţii conduc la 
necesitatea realizării parteneriatelor reale dintre familie şi şcoală, în care spre beneficiul copiilor, implicarea 
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familiei în viaţa şcolii să fie una concretă, activă şi de durată, aşa încât membrii acestora să devină parteneri 
reali în educaţia copiilor lor. 

 Educaţia extraşcolară permite de asemenea implicarea directă a elevilor în activităţi. Teme precum: 
“Uite cum ninge decembre!”, “Martie - Mărţişor”, “1 Decembrie”, “În lumea poveştilor lui Creangă” 
sunt foarte cunoscute și foarte îndrăgite de elevi și părinți, deoarece îi provoacă să se implice afectiv şi 
efectiv în realizarea sarcinilor, în căutarea şi sortarea materialelor necesare, în culegerea de informaţii şi 
curiozităţi referitoare la tema aleasă. 

 Am considerat că implicând părinții în activități școlare și extrașcolare, acestea vor fi mai atractive 
pentru elevi, iar părinții vor fi mai implicați și mai conștienți de actul didactic, de importanța şcolii în viața 
copilului, realizând, astfel progres în activitatea didactică. 

În urma derulării parteneriatului şcoală-familie am constatat un progres în ceea ce priveşte antrenarea 
elevilor într-un număr cât mai mare de activităţi extraşcolare şi în domenii diverse, iar în alegerea 
strategiilor de abordare am avut în vedere compararea obiectivelor din taxonomiile cognitive, afective şi 
psihomotrice, cu tipurile de inteligenţă sau cu diverse metode şi tehnici, în funcție de nivelul clasei pe care 
o conduc. În asemenea situaţii, măiestria profesorului trebuie susţinută de diagnoza psihologică, fiind 
necesară în acelaşi timp şi o colaborare directă, permanentă între profesor, părinte şi copil. 

Serbările şcolare reprezintă evenimente de o importanţă deosebită în activitatea elevilor şi în viaţa 
familiilor acestora,atât din punct de vedere afectiv, cât şi cognitiv, dând ocazia elevilor de a prezenta, într-
o manieră personală şi originală, tot ce au învăţat pe parcursul unui semestru sau an şcolar. Acest tip de 
activităţi extracurriculare au reprezentat întotdeauna un prilej de manifestare inedită al talentului nativ al 
copilului. Este o ocazie în care copilul îşi poate pune în valoare inteligenţa dominantă descoperită şi 
valorificată de cadrul didactic. De multe ori familia este surprinsă de potenţialul propriului copil. 

Cântecul, dansul, recitarea de poezii sau interpretarea unor piese de teatru reprezintă câteva dintre 
formele de manifestare prin care copilul îşi satisface nevoia de afirmare de joc, căpătând încredere în 
propriul potenţial artistic şi cognitiv. De aceea, o sărbătoare şcolară reprezintă un mijloc eficient de educare, 
de influenţare formativă a copiilor, de sudare a colectivului, de asigurare a unor contexte educaţionale în 
care relaţionările se produc în condiţii inedite, de încurajare a talentului, de dezvoltare a aptitudinilor şi de 
stimulare a copiilor timizi sau mai puţin talentaţi. Este foarte indicat ca pe parcursul serbării să iniţiem 
momente interactive părinţi-copii :jocuri, scenete, recitare, dansuri populare, cântece pe care părinţii fie le 
cunosc, fie le învaţă împreună cu copiii. Toate acestea contribuie la sudarea relaţiilor dintre copii şi părinţi, 
atmosfera să fie mai caldă, de sărbătoare a tuturor vârstelor. 
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MAGIA CRACIUNULUI  

 

UNGUREANU ANDRADA-MARIANA 

PROFESOR COORD.: OCHIANA IONICA 
 

Crăciunul, cea mai așteptată sărbătoare atât de copii cat si de adulți. O sărbătoare care îți umple 

sufletul de fericire. Si acum poate va întrebați de ce Crăciunul si nu alta sărbătoare. Din punctul meu de 

vedere, Crăciunul nu se refera doar la brazi împodobiți cat mai frumos, case strălucitoare datorită 

instalațiilor, Moș Crăciun sau masă festivă. Crăciunul este mai mult de atât. Pentru mine, magia sărbătorilor 

este ceva de nedescris. Orașul este plin de lumini, toate familiile emanând fericire. Copiii se joaca cat 

cuprinde ziua, întinzându-se pe zăpada rece si făcând mii de ingerași care umplu marginile potecilor 

aglomerate ale parcurilor, îroșindu-și nasul si obrajii de la bulgarii de zăpada care se spărgeau pe fața lor 

atunci când erau înfrânți la jocurile iernii, iar seara stau bucuroși in casa, sub pătură uitându-se la celebrul 

film de Crăciun: „HOME ALONE”. 

Odată ce ieși afară, ochii ti se scufunda in albul nesfârșit al minunatului covor ce se așterne pe 

pământul înghețat. Seara este o atmosfera si mai placută. Dacă ridici capul in întunericul care a pus stăpânire 

pe orașul tău, poți observa cum stelele lumineazăînconjurând regina nopții ca și cum ar vrea să o 

incălzească. Casele sunt acoperite de un strat gros de zăpadă. Te vei simți ca într-o lume a poveștilor unde 

fiecare pas făcut va lăsa urme ce se vor transforma in amintiri nepretuite peste ani. 

 

Această sărbătoare reunește familiile care se așeaza liniștite la masă, uitând de certuri sau de griji. 

Magia Crăciunului se regăsește si în modul în care copiii așteaptă nerăbdători ca Moș Crăciun să ajungă și 

să lase cadouri sub bradul împodobit cu drag. 
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Dimineața, în ajunul Crăciunului, mă trezește un miros placut de cozonaci. Mă ridic din pat și mă las 

purtată de acest miros până în bucătărie, unde o văd pe mama cum scoate cozonacii din cuptor cu atâta 

plăcere. După ce mâncăm, eu și fratele meu ne ajutăm părinții la treabă. De obicei, eu o ajut pe mami și 

Alex pe tati. Când se face seară, ne uităm toți la un film de Crăciun și vorbim cât este seara de lungă. 

Următoarea zi, ne așezăm toți la masă. În general discutăm, râdem, ne povestim întâmplările 

amuzante prin care am trecut până acum. După care obișnuiesc să ies cu familia și să purtăm „războiul 

iernii” așa zisul joc pe care nu îl sărim în niciun an. Jocul este foarte simplu: se fac 2 echipe a cate 2 

membrii. Membrul al cărei echipe cade în zăpadă va duce la câștigarea jocului de echipa adversă. Seara, ne 

așezăm toți în jurul bradului, sub lumina unei lumânări și cântăm cele mai cunoscute cântece de Crăciun.  

În opinia mea, Crăciunul este cea mai frumoasă sărbătoare și are o magie aparte.  
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MODALITAȚI DE DESFAȘURARE A ACTIVITAȚILOR EDUCATIVE PRIN 

IMPLICAREA RESURSELOR DIGITALE 
IN GRADINIȚA 

 
PROF. ÎNV. PREȘCOLAR, OLAR DANIELA 

ȘCOALA GIMNAZIALA ”MIHAI VITEAZU” ȘELIMBAR, JUD. SIBIU 
 
Organizarea și desfășurarea activităților prin implicarea resurselor digitale reprezintă o mare 

provocare atât pentru copii și părinți, cât și pentru educatoare. Un rol definitoriu îl are educatoarea, acesta 
având în sarcina sa, identificarea unor mijloace adecvate nevoilor și particularităților grupei de preșcolari 
și în același timp, situației actuale.  

În procesul educativ online, educatoarea va desfășura conferințe video și va elabora resurse 
educaționale, precum: înregistrări audio-video cu povești citite sau povestite copiilor, descrierea unor 
experimente, activități practice, jocuri, prezentări PPt etc. Gradul de complexitate al temelor abordate 
trebuie să să fie unul moderat. Dacă la capitolul cunoștințe asimilate și abilități noi progresul este unul 
mediu, această modalitate de desfășurare a activităților în online va contribui la exersarea achizițiilor 
anterioare și păstrarea motivației pentru învățare. Întâlnirile online contribuie la sănătatea mentală și socio-
emoțională a copiilor ajutându-i să simtă apartenența la grup. Voi prezenta un joc de orientare spațială 
desfășurat online cu copiii grupei mari.  

JOC INTERACTIV/ONLINE: FORME, CULORI ȘI POZIȚII SPAȚIALE 
Grupa mare 
Tema: Împodobim bradul de Crăciun 

Scopul activității: Consolidarea și sistematizarea cunoștințelor referitoare la perceperea pozițiilor 
spațiale a unor forme geometrice și denumirea lor corectă. 

Sarcina didactică: recunoașterea locului pe care îl ocupă obiectele în spațiu, plasarea obiectelor în 
spațiu  

Obiective operaționale: 
- Să denumească formele geometrice 
- Să precizeze poziții spațiale ale formelor geometrice prin raportare la un reper dat (pe, sub, între, 

în față, în spate, deasupra, lângă, stânga, dreapta) 
- Să plaseze formele geometrice în diferite poziții spațiale prin tehnica tragerii cu mouse-ul. 
Regulile jocului: Numărul formelor geometrice va fi egal cu numărul de participanți. 
Semnalul de începere și finalizare a jocului va fi marcat cu un clopoțel. 
Copiii vor denumi poziția spațială în care se află forma geometrică, vor plasa forma geometrică. 
Metode și procedee: explicația, demonstrația, conversația, exercițiul, jocul 
Mijloace didactice: fișă de lucru interactivă  
Modalități de realizare:  
Educatoarea prezintă materialul pregătit, respectiv fișa de lucru interactivă. 
1. Educatoarea realizează deplasarea imaginilor prin tehnica tragerii cu mouse-ul demonstrând 

modalitatea de joc, iar copiii vor indica locul în care se află forma geometrică plasată. 

Unde sunt poziționate formele geometrice? (pe, sub, între, în față, în spate, deasupra, lângă, stânga, 
dreapta) 

2. Copiii primesc fișa de lucru interactivă, iar, pe rând, fiecare copil va deplasa câte o formă 
geometrică într-un spațiu ales de el. Un copil numit de acesta va indica locul. Copilul, care a indicat locul, 
va deplasa o altă formă geometrică. Jocul continuă până când fiecare dintre copii a participat. 
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3. După ce au fost plasate toate formele, iar brazii au fost împodobiți, copiii vor fi stimulați să 

găsească diferențele dintre cei doi brazi, respectiv ce formă au globurile de pe fiecare brad. 
Fiecare dintre activitățile desfășurate online reprezintă o nouă experiență de învățare atât pentru copii, 

cât și pentru educatoare. Ideal este ca, noi, educatoarele să reușim să îi motivăm pe copii și să îi antrenăm 
în activități de acest tip.  

 
Sursa imaginilor-brazi: 
*https://creeksidechristmas.co.uk/fraser-fir-trees  
*https://creeksidechristmas.co.uk/nordmann-fir-trees#images-1 
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PARTENERIATUL ȘCOALA-FAMILIE 

 
 PROF. ONIȘOR ANDREA 

LIC. TEORETIC „SAMUIL MICU”, SARMAȘU 
 
Şcoala reprezintă singura instituţie care îşi propune planificat şi organizat să sprijine dezvoltarea 

individului prin instrucţie şi educaţie. Resimte tot mai mult nevoia să realizeze un parteneriat activ cu 
familia şi comunitatea în care se dezvoltă copilul. Recunoaşterea importanţei aspectelor informale şi 
incidentale pe lângă cele formale în devenirea personalităţii individului duce la dezvoltarea ideii de 
comunicare permanentă, de colaborare şi cooperare în favoarea acestuia. 

O relație bună între familie și școala are un scop comun - acela de dezvoltare globală și armonioasă 
a copiilor. Prin urmare, trebuie să fie o sarcină comună; o modalitate de a facilita realizarea acestui obiectiv 
principal. În zilele noastre, școlile și părinții cer acest sprijin și colaborare reciprocă, dar este dificil de făcut 
în practică, deoarece există programe contradictorii dificil de realizat și, de asemenea, nu întotdeauna 
părinții sunt dispuși sau în caz contrar, profesorii nu sunt întotdeauna deschiși la această colaborare. 

Când vorbim despre participarea la școală nu se referă doar la ședințe, ci și la participarea la 
activitățile propuse. Trebuie să existe o relație de încredere și ajutor între părinți și profesori. Această relație 
devine astăzi un pilon foarte puternic pentru eficacitatea și răspunsuri pozitive ale dezvoltării educaționale 
și personale a elevilor care a demonstrat că, în absența acestei cooperări, copilul va avea multe probleme în 
evoluția lui școlară și vor exista numeroase limitări. În caz contrar, dacă se dă această cooperare adecvată, 
elevul va evolua în mod satisfăcător și există multe avantaje de care se va bucura copilul. 

O soluție de îmbunătățire pe care cadrele didactice o propun este organizarea de activități educative 
extrașcolare care favorizează abordarea și participarea familiilor. În acest sens, se organizează de activități 
activități extracurriculare, întâlniri ale părinților cu tutori, ateliere de lucru, coexistență după școală, 
activități în școală, transmiterea de pliante și broșuri părinților, acțiuni de instruire, activități de joc, întâlniri 
oficiale și participarea informală la întâlniri în clasă, discuții personale, dezbateri, mese rotunde, grupuri de 
discuții, reuniuni regulate, excursii, petreceri, povești, jocuri. 

Înainte de toate, este însă important ca profesorul însăşi să fie creativ, pentru că numai aşa poate să 
aducă în atenţia copiilor săi tipuri de activităţi extraşcolare care să le stârnească interesul, curiozitatea, 
imaginaţia şi dorinţa de a participa necondiţional la desfăşurarea acestora. Excursiile şi taberele şcolare 
contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile ţării, la educarea dragostei, respectului 
pentru frumosul din natură, artă și cultură. 

 Ceea ce trebuie să ţinem cont este că întotdeauna obiectivele instructiv – educative să primeze, dar 
în acelaşi timp să reusim să prezentăm în mod echilibrat şi momentele recreative şi de relaxare. Este foarte 
important să dăm o notă relaxantă tuturor jocurilor şi activităţilor. 

 Este destul de greu să se găsească mult timp pentru pregătirea acestor activități, dar dacă se pornește 
de la ceea ce ei știu din familii, mai ales cei care locuiesc la țară, rezultatul va fi unul deosebit. Sunt activități 
frumoase care înnobilează sufletul omului și care îi dau strălucirea celui care aspiră la frumos, puritate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE 
*Cernea, Maria, Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea procesului de învăţământ, 

în “ Învăţământul primar“ nr. 1 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti; 
* Ionesc, M., Chiş, V., Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activităţile de instruire şi 

autoinstruire, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001 
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PARTENERIATUL GRADINIȚA- FAMILIE 

 

 PROF. INV. PREȘC. ONIȘOR RODICA 

GPN VALEA LARGA, MUREȘ 

  
„Fiecare copil pe care îl educăm este un OM dăruit societăţii”. (N. Iorga) 

 

Activităţile desfăşurate în parteneriat cu părinţii sunt modalităţi propice pentru atingerea unor 

obiective comune în ceea ce priveşte educaţia preşcolarilor, la acestea adaugându- se plăcerea de a fi alături 

de colegi, activităţile desfăşurându-se într-o atmosferă de voie bună, având, pe lângă valoarea social–

educativă şi un efect reconfortant. Din acest motiv, recomandăm părinţilor:  

• să le prezinte copiilor grădiniţa ca un loc în care ei se pot juca împreună cu alţi copii, în care pot 

învăţa lucruri noi şi interesante;  

• să cunoască programul grădiniţei şi pe educatorii copilului lor; 

 • să vorbească cu educatorii, să stabilească o relaţie adecvată cu aceştia;  

• să ofere informaţii suficiente educatorilor şi să ceară sfatul acestora;  

• să participe la evenimentele din grădiniţă (Ziua copiilor, Ziua grădiniţei, serbări, şezători etc.);  

• să se ofere voluntari prin implicarea în activităţi; 

 • să dorească să participe la luarea unor decizii cât mai bune pentru grădiniţă;  

• să discute permanent cu copilul despre ce se întâmplă în grădiniţă;  

• să creeze acasă un mediu bun de joc şi educaţie. 

 Sunt multe modalităţi de colaborare între familie şi grădiniţă: discuţii zilnice, teme săptămânale de 

consiliere pentru părinţi, şedinţe şi lectorate cu părinţii, vizite la domiciliul copiilor, serbări, lecţii-vizită, 

plimbări, cursuri ”Educaţi aşa!”, antrenarea părinţilor în derularea proiectelor tematice, voluntariat din 

partea părinţilor în organizarea şi desfăşurarea unor acţiuni de voluntariat. Participarea activă a părinţilor 

la activităţile din grădiniţă le creează copiilor sentimente de siguranţă, înţelegere, bucurie; copilul arată ce 

ştie, ce poate iar părintele este mândru de copilul său în relaţie cu ceilalţi. Aşa pot să aprecieze împreună 

activităţile, faptele, evenimentele, rezultatele obţinute. Părinţii vor avea ”măsura” evoluţiei copilului său, 

comportarea în colectiv. 

 Activităţi extrașcolare aduc bucurie în rândul copiilor şi adulţilor pentru rezultatele obţinute din 

efortul reunit şi plăcerea că au petrecut mai mult timp împreună. Reuşita actului educaţional o asigură 

unitatea de cerinţe, existenţa unor reguli comune cunoscute şi fixate împreună aplicate atât în grădiniţă, cât 

şi acasă. 
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“IMPORTANTA ACTIVITATILOR EDUCATIVE  

IN PARTENERIAT CU PARINTII” 
 

PROF. INV. PRESCOLAR OPREA MARINELA 
GRADINITA “MUGURI DE ANIN” ANINOASA, DAMBOVITA 

 
 Faptul că în fiecare familie vine la un moment dat un copil este un prilej de maximă bucurie. De la 

această fragedă vârstă orice părinte îşi doreşte ca acesta să crească şi să devină un adult responsabil. Dar 
aşa cum spune binecunoscutul proverb “Socoteala de acasă nu se potriveşte cu cea din târg” trebuie să ne 
gândim că în destinul fiecăruia poate să intervină sau nu ceva. Este bine de ştiut ca părinţi că educaţia începe 
din prima zi de viaţă a copilului şi prin urmare să ne întrebăm “ce putem face pentru a le forma un 
comportament menit să ajute sistemul de învăţământ în dezvoltarea copiilor noştri, ca indivizi responsabili 
ai societăţii viitoare. 

 Fiecare dintre aceştia este astfel oglinda familiei, a educaţiei primite acasă, amprentă ce se poate 
observa cu uşurinţă la intrarea în colectivitate, într-un mediu social nou, diferit de cel familial. Copiii sunt 
total diferiţi, iar în ceea ce priveşte educaţia, aceasta este un proces continuu care trebuie să se desfăşoare 
treptat şi în strânsă legătură cu FAMILIA. Fără o bună colaborare dintre mediul şcolar şi cel familial nu va 
exista o dezvoltare armonioasă fizică şi neuropsihică a copilului.  

 Trebuie să se intervină printr-un program de consiliere a părinţilor, de informare privind modalităţile 
concrete prin care pot participa la educaţia copilului preşcolar, deoarece lăsând ca sarcină formarea şi 
educarea acestuia numai în responsabilitatea grădiniţei, aceasta nu îşi va putea atinge scopurile 
educaţionale, la standardele propuse, indiferent de calitatea serviciilor oferite şi în acest scop noi, cadrele 
didactice, gândim şi proiectăm an de an parteneriate educaţionale GRĂDINIŢĂ-FAMILIE 
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 SIMPOZION NAȚIONAL:  

"MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNA! TRADIȚII ȘI OBICEIURI" 
 

PROF. LRO, OPREA EUGENIA,  
ŞCOALA GIMNAZIALA “ION IONITA” – BURIAS, ILFOV 

 

Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții 

 

Motivul realizării unui parteneriat cu părinţii este necesitatea menţinerii unităţii de cerinţe în educaţia 

copilului, necesitatea realizării unei legături reale între şcoală şi familie ca parteneri egali în educaţia 

copilului. Noi, cadrele didactice, avem un scop bine determinat în realizarea unui parteneriat între şcoală şi 

părinţi pentru că ne dorim să implicăm cât mai mult cu putinţă părinţii în viaţa şcolară şi extraşcolară a 

copiilor. Copiii sunt extrem de fericiţi atunci când în activităţile legate de şcoală sunt implicaţi şi părinţii 

lor.  

 În fiecare an, de sărbători, realizez un parteneriat cu părinţii elevilor pe care îi îndrum, în acest an 

clasa a VII-a, parteneriat numit “Crăciunul în viaţa noastră”. După cum am menţionat mai sus, colaborarea 

şcolii cu familia este o condiţie importantă a unirii eforturilor în educarea copiilor. Acestea sunt îndatoriri 

şi responsabilităţi deosebit de importante ale familiei, oricare ar fi dificultăţile economice sau de altă natură.  

 Şcoala şi familia sunt cei doi poli de rezistenţă ai educaţiei, care contribuie prin mijloace specifice la 

formarea tinerilor. Obiectivul cel mai important al colaborării dintre şcoală şi familie îl reprezintă susţinerea 

eforturilor copilului pentru ca acesta să dobândească primele instrumente ale muncii intelectuale şi să obţină 

succesul şcolar.  

Pentru părinţi, adunările colective, în cazul de faţă online, reprezintă tot atâtea prilejuri de 

autoevaluare şi de sporire a competenţelor educative, de informare pedagogică avizată. Ele decid 

înţelegerea complexităţii fenomenului instructiv educativ şi a poziţiei pe care o ocupă în acest proces. 
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„IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE LA VÂRSTA 
PREȘCOLARITĂȚII” 

 
PROF. INV. PREȘCOLAR NELUȚA OPREA 

ȘCOALA GIMNAZIALA ”DUILIU ZAMFIRESCU” 
STRUCTURA - GRADINIȚA CU P.P. NR. 7 FOCȘANI / VRANCEA 

 
„Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi 

mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.” 
(Maria Montessori –“Descoperirea copilului”)  

 Educaţia extracurrriculară îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii preşcolarilor. 
În grădiniţa contemporană eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte copilul pentru 
participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării personalităţii 
copiilor. În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect psihointelectual, fizic 
şi socioafectiv, pentru o cât mai uşoară integrare socială. 

 Complexitatea finalităţilor educaţionale impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele 
extracurriculare, iar parteneriatul educaţional, ca set de intervenţie complementară, apare ca o 
necesitate.Activitățile de acest gen cu o deosebită influență formativă, au la bază toate formele de acțiuni: 
plimbari, excursii, tabere.In cadrul activităților organizate in mijlocul naturii,copiii se confruntă cu 
realitatea și percep activ, prin acțiuni directe obiectele, fenomenele, anumite locuri istorice. Fiind axate în 
principal pe viața în aer liber, în cadrul acțiunilor turistice, preșcolarii își pot forma sentimentul de respect 
si dragoste față de natură, față de om și realizările sale..La vârsta preșcolară, copiii sunt foarte receptivi la 
tot ce li se arată sau li se spune în legătură cu mediul, fiind dispuși să acționeze în acest sens .Ca educatoare, 
trebuie să oferim în mod gradat, în acord cu particularitățile de vârstă, cunoștințe științifice, să organizăm 
activități educative privind protejarea mediului înconjurator: curățarea parcului, ocrotirea unor animale . 

Excursiile şi taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile ţării, 
la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin excursii, copiii cunosc locul 
natal în care au trăit, muncit şi luptat înaintaşii lor învăţând astfel să-şi iubească ţara, cu trecutul şi prezentul 
ei. Prin excursii copiii pot cunoaşte realizările oamenilor, locurile unde s-au născut, au trăit şi au creat opere 
de artă scriitori şi artişti. 

Serbarea este modalitatea eficientă de cultivare a înclinaţiilor artistice ale copiilor contribuind la 
dezvoltarea armonioasă a personalităţii copiilor. 

Vizitele la muzee, expozitii, monumente si locuri istorice, case memoriale constituie un mijloc de a 
intuit si pretui valorile culturale, folclorice si istorice ale poporului nostru. 

 Activităţile extracurriculare de masă reprezintă activităţi care cuprind aproape întreaga masă a 
copiilor dintr-o grupă, mai multe grupe, sau chiar grupe de copii din mai multe grădiniţe . Aceste activităţi 
le oferă destindere, recreere, voie bună, satisfacţiile atmosferei de grup, iar unora dintre ei posibilitatea unei 
afirmări şi recunoaştere a aptitudinilor. Aceste activităţi au caracter ocazional şi iau forme foarte variate. 

- sărbătorirea zilei de naştere a unui copil la care participă colegi din toată grădiniţa; 
- aniversarea zilei de naştere a unor copii care au frecventat grădiniţa şi acum sunt la şcoala primară; 
- vizionarea în grup a unor spectacole la teatrul de păpuşi;  
- vizitarea centrului de plasament;  
- excursii; 
- plimbări în parc; 
- vizită la diferite muzee.  
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 La copilul de vârstă preşcolară este strâns legată de activităţile desfăşurate în grădiniţă şi în afara ei 
sub forma jocului, a învăţăturii şi a muncii. Tocmai de aceea, o mare grijă trebuie acordată particularităţilor 
de vârstă şi individuale ale copilului. 

 Activităţile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 
dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor preşcolarilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor liber. 

Având un caracter atractiv, copiii participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu însufleţire 
şi dăruire, la astfel de activităţi. 

Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este generator de căutări şi soluţii variate. Succesul 
este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria şi în dragostea din sufletul copiilor, dar să îi laşi pe ei 
să te conducă spre acţiuni frumoase şi valoroase.  

 În concluzie putem spune că activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi 
eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie,adoptând el în primul rând o atitudine 
creatoare,atât în modul de realizare al activităţii,cât şi în relaţiile cu copii ,asigurând astfel o atmosferă 
relaxantă care să permită stimularea creativă a copiilor. 

 
Bibliografie :  
Ionescu M. Chiş,,Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activităţile de instruire şi 

autoinstruire’’.Editura Presa Universitară Clujeană,Cluj-Napoca,2001, 
Lespezeanu M.,,Tradiţionalism şi modern în învăţământul preşcolar’’Editura S.C. 

Omfal,Bucureşti,2007 
Preda Viorica,,Metodica activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii.’’Editura,,Gheorghe 

Cârţu Alexandru’’,Craiova2009. 
 
 
 
REZUMAT 
În concluzie putem spune că activitatea extracurriculară este o componentă educaţională valoroasă şi 

eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde o foarte mare atenţie, adoptând el, în primul rând, o 
atitudine creatoare, atât în modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând astfel o 
atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor. 

Orice cadru didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul activităţilor 
extracurriculare. Dar, se vede în același timp necesitatea de a modifica destul de mult modul de gândire, să 
evite critica, în astfel de activităţi, să încurajeze elevii şi să realizeze un feed - back pozitiv. 

 Educatoarele au un rol deosebit de important in alegerea spectacolelor, la recomandarea emisiunilor 
de televiziune pentru copii si selectionarea emisiunilor, programelor distractive care au o influenta pozitiva 
mai evident conturate. 

 Activităţile extracurriculare moral-civice, alături de celelalte activităţi desfăşurate în grădiniţă pe 
nivele de vârstă, contribuie, prin trăirile afective, emoţii puternice, generate de exemplele oferite de eroii 
neamului, la formarea, în sufletul copiilor, a unor sentimente morale, care se vor transforma în convingeri 
ferme pe parcursul procesului instructiv-educativ.  
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NECESITATEA COLABORARII DINTRE GRADINIȚA ȘI FAMILIE 

 
PROF. INV. PRESCOLAR OPREA PETRUTA 

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT “DUMBRAVA MINUNATA” 
GIURGIU 

 
 O componentă importantă in actul de educare a copilului preșcolar o constituie procesul informativ-

educativ la care contribuie familia şi grădiniţa. 
Familia este factorul educativ prioritar, întrucât educaţia începe din familie, aceasta fiind modelul pe 

care copilul îl imită şi-l urmează. În familie copilul îşi face pregătirea pentru viaţă. Contribuţia familiei este 
cu atât mai mare cu cât copilul este mai mic şi scade pe măsură ce etapele de creştere înaintează pe treptele 
superioare ontogenezei. Aceasta oferă mediul în care copilul se naşte, trăieşte primii ani ai vieţii, se dezvoltă 
şi se formează pentru viaţă, reprezentând primul instrument de reglare a interacţiunilor dintre copil şi mediul 
social. 

Părinţii sunt primii educatori deoarece ei sunt primii cu care copilul interacţionează constant încă din 
prima zi a vieţii; familia este modelul pe care copilul îl imită.  

 Intrarea copilului în grădiniţă constituie un moment crucial în viaţa sa, date fiind “statutul” şi “rolul” 
de mic şcolar, natura relaţiilor cu adulţii şi cu colegii de grupă, noutatea condiţiilor de activitate şi mai ales 
specificul învăţării, act complex care angajează dintr-o nouă perspectivă întreaga sferă a vieţii sale psihice, 
diferitele structuri anatomo - fiziologice, toate cunoştinţele pe care le va dobândi în anii de grădiniţă. 

 Parteneriatul grădiniţă - familie, acţiunile ce se desfăşoară de comun acord şi sunt cuprin-se în planul 
de acţiune, continuarea de către familie a activităţilor desfăşurate în grădiniţă, nu fac decât să ducă la o mai 
bună formare a copilului, să se pună bazele omului modern de mai târziu.  

Parteneriatul Grădiniță – Familie este terenul unor relații educative din care fiecare este beneficiar: 
copil, părinte, educator. Fiecare poate să învețe de la celălalt și să se simtă valorizat și important. Activitatea 
educativă din grădiniță nu poate fi izolată, separată de alte influențe educative ce se exercită asupra copilului 
și mai ales, nu poate face abstracție de acestea. 

 Grădinița și familia sunt doi factori primordiali în educația copiilor când se fac primii pași în viață. 
Acum se pun bazele unei personalități care mai târziu va fi parte integrantă a unei societăți a cărei cerințe 
se diversifică în permanență. 

 Educația trebuie să se manifeste permanent ca o acțiune coerentă și unitară a grădiniței și familiei. 
Interesul comun determină o mișcare de apropiere dublu sens, familie – grădiniță, grădiniță – familie, în 
vederea unei suficiente cunoașteri de ambele părți. Relaţia părinţi – educatoare se referă la construirea unor 
relaţii pozitive între familie şi grădiniţă, la o unificare a sistemului de valori şi cerinţe referitor la copii. 
Efectele asupra copilului vor fi benefice, putând contribui la rezolvarea unor probleme înainte ca acestea 
să devină necontrolabile. 

Grădinița trebuie să găsească o punte de legătură cu familia, prezentând părinților noi căi spre 
educație în beneficiul copiilor. 

 Desfășurând activitatea instructiv-educativă din grădiniță, cu participarea efectivă a familiei îi dăm 
acesteia posibilitatea să vadă în grădiniță nu doar o supraveghere a copilului în timpul absenței acestuia din 
familie, ci și desfășurarea unui proces instructiv- creativ, bine organizat. Indiferent de tipurile de servicii 
pentru educație timpurie (creșe, grădinițe, centre de zi etc.) care răspund nevoilor familiei şi copilului, este 
foarte importantă pentru dezvoltarea copilului relaţia partenerială dintre educatori, ca profesionişti care îşi 
derulează activitatea în acel serviciu şi părinții copilului.  

Statutul familiei ca prim educator al copilului reprezintă un factor important în stabilirea 
parteneriatului între serviciile de educaţie timpurie şi familie. Familia reprezintă primul context formativ 
pentru copil, reprezintă mediul socio-cultural în care copilul s-a născut, în care creşte şi de aceea este foarte 
important respectul pentru moştenirea culturală a fiecărei familii şi valorificarea acesteia în contextele în 
care copilul nu se află alături de părinții săi. În perioada copilăriei timpurii, eforturile depuse de părinţi şi 
educatori trebuie să se bazeze pe un schimb bogat de informaţii, de experienţe şi pe colaborare în asigurarea 
celor mai bune condiţii de creştere şi dezvoltare a copiilor, respectând regulile nou impuse care țin de 
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distanțarea fizică, de igiena personală, de dezinfectarea spațiilor și a suprafețelor cu care intră în contact 
copiii. 

Complexitatea actului educaţional, a realităţii umane şi contemporane argumentează necesitatea unor 
interrelaţionări responsabile în deciziile, acţiunile şi rezultatele educaţiei.  

Familia şi grădiniţa, ca agenţi ai socializării, sunt considerate responsabili pentru creşterea şi 
dezvoltarea copilului şi totodată pregătirea lui pentru integrarea în şcoală şi rolul lui în comunitate. La 
vârsta preşcolară, un factor important este gradiniţa care desfasoară un amplu proces instructiv-educativ 
aplicând metode şi procedee ştiinţifice.  

Pentru reuşita actului educaţional, munca depusă de cadrele didactice în grădiniţă trebuie continuată, 
susţinuţă şi întărită de familie. Funcţia de părinte este o ,,meserie’’ şi, ca orice meserie, ea trebuie învăţată. 
Părinţii trebuie să cunoască, să devină conştienţi de influienţa pe care o exercită prezenţa lor în viaţa 
copilului, să fie convinşi că educaţia ce trebuie dată copilului, pentru societatea actuală este diferită de cele 
precedente, că societatea viitoare va fi diferită de cea actuală, iar copilul trebuie pregătit corespunzător. 
Unitatea de acţiune a celor doi factori (grădiniţă-familie) în opera de formare a copilului este condiţionată 
de unitatea de vederi, de un mod comun de lucru şi o bună cunoaştere reciprocă.  

Interesul comun al celor două instituţii trebuie să determine o mişcare cu dublu sens, familie-
grădiniţă, grădiniţă-familie, în vederea unei suficiente cunoaşteri a ambelor părţi. 
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MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNA  

,,REÎNTOARCEREA LA TRADIȚII ȘI OBICEIURI” 
 

PROFESOR ÎNV. PRIMAR - OPRIȘ FLORICA 
 ȘCOALA GIMN. ,,ACAD. MARIN VOICULESCU,, GIURGIU  

 
I. ARGUMENT  
Folclorul copiilor este o parte din „averea naţională demnă de a fi scoasă la iveală cu un titlu de 

glorie pentru naţia română” (Alecsandri) – creaţia populară românească. 
Cunoaşterea folclorului românesc încă din anii copilăriei îi determină pe elevi să-l aprecieze întreaga 

viaţă, să-l aprofundeze în timpul şcolarităţii şi după anii de şcoală, să-i aprecieze bogăţia, varietatea şi ţinuta 
artistică, ceea ce, fără îndoială, este un act cu semnificaţii patriotice. 

Perpetuarea culturii tradiţionale presupune trezirea interesului şi, mai apoi, a respectului tinerilor 
pentru valorile materiale şi spirituale ale culturii tradiţionale. Trăim în secolul vitezei, al tehnologiei, dar 
nu trebuie să ne uităm rădăcinile: „în cultură nimic nu trebuie pierdut, totul trebuie transmis şi reînoit” (C-
tin. Noica). 

Cunoaşterea culturii populare înseamnă pentru ei, în viaţa de şcolar, înţelegerea profundă a literaturii 
culte naţionale, a istoriei neamului; pentru viitorii adulţi înseamnă formarea unei conştiinţe naţionale de 
fier, iar pe termen lung, pentru cultura românească, înseamnă evoluţie.  

 Folclorul este inima oricărei culturi. Manifestarea gândurilor, emoțiilor și durerilor de veac ale 
oamenilor, acesta cuprinde o serie de obiceiuri, datini și tradiții care s-au păstrat datorită permanenței și 
continuității spirituale ale acestor “ oameni asprii la vorbă, dar dulci la gând”.  

 Dacă la sat acest proces de transmitere este înlesnit de contactul direct cu țăranul și creația sa, la oraș 
sarcina revine învățatoarei care are datoria să-i apropie pe copii de valorile tradiționale ale poporului român. 

 Ca învățătoare am considerat că orice copil trebuie educat pentru a fi un continuator al valorilor 
culturii populare. Tradițiile populare au constituit subiecte îndrăgite și interesante pentru copii. 
Sentimentele lor au fost îndreptate spre arta populară, muzica și dansul popular, arta aplicată în costumele 
populare și amenajarea interiorului, obiecte decorative specifice zonei vlăscene. 

 Prin parteneriatul cu părinții am reușit antrenarea acestora și a copiilor în achiziționarea de obiecte 
artizanale ( farfurii, oale, ștergare, fluiere, linguri de lemn, costume populare, ulcioare, etc.) cu ajutorul 
cărora am amenajat un colț de folclor “ De pe plaiuri vlăscene”. 

 Primii pași în cunoașterea obiceiurilor și tradițiilor noastre populare i-am realizat cu multă usurință 
prin intermediul folclorului copiilor, al dansurilor populare și al colindelor, având ca partener și susținător 
Centrul de Conservare și Valorificare a Tradițiilor din Giurgiu. 

II. VALORIFICAREA FOLCLORULUI ÎN EDUCAȚIA COPIILOR 
 COLINDATUL COPIILOR 
 De fiecare dată, când se apropie sărbătorile de iarnă și încep să cadă primii fulgi de nea, în inimile 

noastre se naște o lume nouă, o lume de basm și de vis, e lumea „ florilor dalbe“ și a „ lerului ler“, e lumea 
care, cu nostalgie, ne aduce aminte fiecăruia de leagănul copilăriei noaste, cu vatra lui de dor și frumuseți, 
cu datinile și obiceiurile străbune păstrate ca pe o sfântă moștenire, „ e lumea colindelor și a cântecelor de 
stea“ care umple de o mare și sfântă bucurie inimile noastre ale tuturor deopotrivă, mici și mari. 

 Această mare bucurie sufletească poporul nostru a exprimat-o în special prin colinde, care nu sunt 
altceva decât armonii muzicale de o rară frumusețe, care prin conținutul lor arată toate momentele principale 
legate de venirea în lume a Mântuitorului. 

 Conținutul colindelor, scenetelor legate de sărbătorile Crăciunului și a Anului Nou are o mare 
influentă asupra psihicului copiilor. Deși mici, ei gustă frumusețea versului, a ritmului, a melodiei și a 
ritualului acestor obiceiuri. Spune acest lucru ușurința cu care învață să recite și să colinde, dezinvoltura cu 
care își însușesc textul serbărilor organizate pe această temă, spune acest lucru emoția din glasul copiilor, 
tremurul glasului lor cristalin și curat când intonează urarea, colinda sau când sorcovesc. 

 Începutul colindatului a fost lăsat în seama copiilor mici, de obicei de vârstă școlară și preșcolară, 
din vechime. Inocența vârstei oferă condiția prealabilă de puritate sacrală, garanție sigură a eficienței 
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urărilor. Răsplătirea lor cu fructe și colăcei anume făcuți, reprezenta la început darul din primele fructe și 
grâul, încărcate cu virtuți deosebite, cum sunt cele ce dădeau omului fertilitatea și sănătatea. 

 Colindatul copiilor mici nu se practică în toată țara, dar în zona noastră el este un obicei mult așteptat 
de copii și cu multă seriozitate cultivat și pregătit de adulți, părinți și colectivitățile preșcolare. 

 Colindatul copiilor se desfășoară în Ajunul Crăciunului. Se alcătuiesc cete de colindători îmbrăcați 
în costume populare specifice zonei cu trăistuțe pentru colectarea darurilor. Colindătorii sunt primiți cu 
mult drag în casele oamenilor, deoarece credința atesta că sunt aducători de noroc și fericire. 

 Conținutul colindelor prin bogăția și valoarea lor estetică contribuie la păstrarea credinței cele 
adevărate, la menținerea graiului, a simțirii și trăirii românești și creștinești. Amintim doar câteva colinde 
care sunt ascultate și colindate cu mare plăcere de școlarii mici: O, ce veste minunată; Moș Crăciun; 
Deschide ușa, creștine; Trei păstori; Astăzi s-a născut Hristos; Sus, la poarta Raiului; O, brad frumos; Am 
plecat să colindăm; Florile dalbe; etc.  

 Pregătirea pentru acest eveniment antrenează întreaga ființă a copilului. El ascultă cu atenție 
colindele pe care adulții le intonează cu scopul de a le învăța ca în ziua de Moș Ajun să poată colinda. 

 În școala în care lucrăm am creat un climat favorabil pregătirii copiilor pentru urat. Astfel, cu câteva 
săptămâni înainte de vacantă i-am învățat colinzi, am format echipe de colindători și am confecționat 
recuzita necesară. La tot acest proces au fost antrenați și părinții și au făcut-o cu plăcere. 

 Practicarea obiceiului a stârnit un interes deosebit, o bucurie nemăsurată care se va păstra în amintirea 
copiilor o viață întreagă. 

 Datinile, obiceiurile și tradițiile au rolul lor, verificat de-a lungul istoriei, în permanența culturală a 
unui neam. De aceea, noi am căutat să cultivăm copiilor constiința permanenței la cultura natională, la zona 
folclorică în care trăim. 

 Și dacă i-am învățat pe copiii noștri versuri din cântecele vechi, colinde, pași din dansul strămoșilor 
noștri, făcându-i să înțeleagă că prezentul este valoros numai împreună cu trecutul fiindcă astfel îmbinate 
prezintă o garanție pentru viitor, înseamnă că am sădit în sufletele lor unul dintre cele mai alese sentimente. 
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IMPORTANȚA ACTIVITAȚILOR EDUCATIVE  
IN PARTENERIAT CU PARINȚII 

 
PROF. INV. PREȘCOLAR: OPRIȘ LAVINIA-ANCA 

G.P.P. ”ALBA CA ZAPADA”, BAILE FELIX 
 
“Fiecare copil pe care îl educăm este un OM dăruit societăţii”(N. Iorga) 
 
În primele etape ale vieţii, responsabilitatea educării copilului revine familiei. În mod firesc, părinţii 

sunt primii educatori ai copilului.  
După familie, grădiniţa constituie prima experienţă de viaţă a copilului în societate, Aici copilul ia 

cunoştinţă cu activităţi şi obiecte, descoperă o mulţime de lucruri din jurul lui: culorile, formele geometrice, 
desenul şi muzica, lumea vieţuitoarelor, învaţă să danseze, să se joace, să comunice... Comunicarea este 
foarte importantă la această vârstă, un rol important avându-l şi părinţii care trebuie să vorbească cu copilul 
permanent, să răsfoiască /să citească cu acesta o carte cu imagini frumoase, chiar şi să se joace 
împreună.Copilul preşcolar începe să-şi definească treptat începutul personalității sale. 

După Agabrian și Millea avantajele parteneriatului grădiniță-familie sunt: îmbunătățirea abilităților 
educaționale ale părinților, dezvoltarea abilităților de lideri ale părinților, conectarea famillilor cu membrii 
școlii și ai comunității, asigurarea de servicii și suport familiilor. 

Motivele pentru care grădinița și familia realizează parteneriate sunt următoarele: responsabilitatea 
părinților față de educația copiilor lor; influența atitudinii părinților asupra rezultatelor școlare ale copiilor, 
în special asupra motivației învățării; îndeplinirea nevoilor copilului de a fi iubit,acceptat și dorit,de a fi 
aprobat, integrat într-o comunitate. 

Claff distinge două modalități de implicare a părinților: formală și informală. Implicarea formală 
presupune participarea la activitățile unui grup de lucru din școală, la nivelul căruia se iau anumite decizii 
care privesc școala: Consiliul părinților,Consiliul de administrați, un grup de lucru din școală. Implicarea 
informală vizează situațiile în care părintele vine la școală să discute despre situația copilului său, participă 
la o activitate organizată de școală.  

Există totodată și câteva blocaje care pot apărea în parteneriatul dintre grădiniță și familie,cum ar fi: 
lipsa unei oferte educaționale la nivelul grădiniței cu privire la posibilitășile de implicare ale părinților; 
existența unor relații de putere unilaterale dintre școală și familie; timp și resurse limitate pentru implicarea 
părinților. 

Prin reușita acestei colaborări, educatorul facilitează ”înțelegerea și sensibilitatea părinților față de 
nevoile copilului pentru promovarea reușitei integrării în ciclul primar a viitorului școlar și, mai târziu în 
viața socială”. 

 Una dintre cele mai importante condiţii ale creşterii eficienţei activităţii educative desfăşurate cu 
elevii o constituie asigurarea unei depline unităţi de acţiune a tuturor factorilor educativi: şcoală, familie, 
comunitate. Dacă este adevărat că şcoala este factorul de care depinde în mod covârşitor devenirea 
personalităţii umane, tot atât de adevărat este că educaţia coerentă nu poate face abstracţie de rosturile 
familiei în această comuniune. 

 Şcoala şi familia sunt două instituţii care au nevoie una de alta. Şcoala şi familia trebuie să găsească 
făgaşul colaborării autentice bazată pe încredere şi respect reciproc, pe iubirea faţă de copil, să facă loc unei 
relaţii deschise, permeabile, favorizante schimbului şi comunicării de idei. Părinţilor le revine rolul esenţial 
în creşterea copiilor, asigurându-le acestora nu numai existenţa materială, cât şi un climat familial, afectiv 
şi moral. 

 
Bibliografie: 
1. Metodica activităților instructiv-educative din grădiniță, coord: Valerica Anghelache 
2. https://www.qualform.snsh.ro/campanie-online/dezvoltarea-parteneriatului-scoala-familie-si-

efectele-lui-asupra-elevului 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE REALIZATE ÎN 

PARTENERIAT CU PĂRINȚII 
 

PROF. OPRIȚA-MÂNDRUȚ ALINA-MIHAELA, 
GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 19, 

DROBETA TURNU SEVERIN, 
MEHEDINȚI 

 
Părinţii, familia sunt primii oameni chemaţi să pună bazele educaţiei unui copil deoarece pregătirea 

pentru viaţă a omului de mâine începe din primele luni de existenţă. Faptele de astăzi ale copiilor reprezintă 
o prefigurare certă a celor de mâine. Deprinderile şi convingerile conturate acum formează baza modului 
de acţiune din viitor. Atitudinile şi comportamentele părinţilor vor fi primele modele copiate cu fidelitate 
de copii.  

Preşcolarul ar trebui să aibă toate condiţiile unui cadru optim în care să se dezvolte şi această 
răspundere revine în mare măsură familiei care poate îndeplini această sarcină doar printr-o colaborare 
eficientă cu grădiniţa. Familia oferă copilului un mediu afectiv, social şi cultural. Mediul familial, sub 
aspect afectiv, este o şcoală a sentimentelor deoarece copilul trăieşte în familia sa o gamă variată de relaţii 
interindividuale, copiindu-le prin joc în propria conduită. Cu triplă funcţie, reglatoare, socializatoare şi 
individualizatoare, familia contribuie în mare măsură la definirea personalităţii şi conturarea individualităţii 
fiecărui copil. Grădiniţa este prima unitate de învăţământ cu care copilul dar şi familia intră în contact. Ea 
poate oferi părinţilor o imagine obiectivă a copilului, poate sprijini şi orienta familia în educarea copiilor. 

 Educatoarele trebuie să lucreze cu familiile în scopul organizării activităţilor zilnice, asigurării 
educaţiei şi întâmpinării nevoilor sale. În acelaşi timp, educatoarea nu trebuie să uite că familiile învaţă 
împreună cu copiii. Copilul este un membru nou şi unic al familiei care trebuie să înveţe să-l cunoască cu 
tot ce ţine de personalitatea, temperamentul şi stilul său.  

Unitatea de acţiune a celor doi factori (grădiniţă şi familie) în vederea formării copiilor este 
condiţionată de un mod comun de lucru şi de o bună cunoaştere reciprocă, iar începutul este dat de 
cunoaşterea familiei de către educatoare, a caracteristicilor şi potenţialului ei educativ. Familia este o sursă 
principală de informaţii privind relaţiile interpersonale dintre membrii acesteia, aşteptările privind educaţia 
copilului, stilul educaţional, autoritatea părinţilor şi metodele educative folosite, valorile promovate, 
climatul educaţional, responsabilităţile pe care copilul le îndeplineşte. 

 Cadrele didactice au rolul de a oferi părinţilor numeroase ocazii de a se implica în programul 
grădiniţei, comunicând în fiecare zi, povestindu-le despre cum şi-a petrecut copilul lor timpul, ce activităţi 
de învăţare a desfăşurat, ce progres sau regres a realizat copilul sau anunţându-i ce activităţi sau întâlniri au 
planificat. Ele trebuie să ajungă să cunoască bine familiile şi copiii de aceea vor să folosească toate ocaziile 
pentru a comunica totul familiei și invers. Reuşitele copiilor trebuie sărbătorite, de aceea cu diferite ocazii 
educatoarele organizează serbări care constituie un prilej de cunoaştere reciprocă şi de satisfacţie reciprocă 
pentru realizările copiilor. Părinţii se pot implica în desfăşurarea repetiţiilor, în confecţionarea costumelor 
sau a decorului, în organizarea unor mini petreceri pentru copii la sfârşitul acestor serbări.  

Meseria de părinte se învaţă în timp şi cu sprijinul educatoarei în perioada preşcolarităţii, iar de buna 
colaborare a familiei cu grădiniţa depinde dezvoltarea armonioasă şi unitară a copilului. Pentru o bună 
colaborare grădiniță - familie, realizez la grupă numeroase activități demonstrative, activități în care 
părintele participă direct alături de copil la îndeplinirea sarcinilor didactice. Părinții întotdeauna sunt 
implicați în desfășurarea diverselor proiecte tematice, ca: ,,PE CĂRĂRILE TOAMNEI”; ,,MAGIA 
SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ” ; ,,MÂNDRU SUNT CĂ SUNT ROMÂN”; ,,CARTEA –MICUL MEU 
UNIVERS”; ,,ANIMALE MARI ȘI MICI DIN CURTE DE LA BUNICI”. Săptămânal realizez 
,,Consilierea părinților ”, și în fiecare lună ne întâlnim sub forma unor ședințe, mese rotunde, șezători și 
dezbatem teme interesante, folositoare formării și dezvoltării armonioase a copilului de azi - adultului de 
mâine.  
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Cu ocazia diferitelor evenimente din viața grădiniței organizăm serbări și concursuri, acte de 
voluntariat împreună cu părinții: ,,Carnavalul Toamnei”, ,,Vine, vine MOȘ CRĂCIUN!”, ,,Târgul de iarnă”, 
,,Daruri pentru îngerași de la îngerași”, ,,ROMÂNIA –suflet de copil”, ,,MAMA-raiul copilăriei mele” 
,,Rămas bun, grădiniță!”.  

Excursiile sunt realizate tot în colaborare cu părinții, aceștia având astfel ocazia să se bucure împreună 
și să observe cum se comportă propriul copil în diverse situații și sub influența unor stimuli exteriori diferiți.  

Pentru o frumoasă dezvoltare a copilului este nevoie de o permanentă colaborare armonioasă între 
cele două părți esențiale în viața copilului GRĂDINIȚA și FAMILIA. 
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE 
 ÎN PARTENERIAT CU FAMILIA  

 
 OPROIU ADINA VASILICA 
 LICEUL TEOLOGIC, GORJ 

 
 Educația este un proces împărțit între părinți și profesori, al cărui obiectiv este formarea integrală 

a copiilor. Pentru a duce la bun sfârșit o educație integrală este necesar să existe canale de comunicație 
și acțiuni ale familiei cu școala, doar așa se produce dezvoltarea intelectuală, emoțională și socială a 
copiilor, în cele mai bune condiții.Colaborarea familiei cu școala/grădinița dezvoltă copiilor impresia că, 
deși se află în două spații diferite, ele sunt complementare. Participarea activă a părinților în viața școlară 
a copiilor se materializează printr-o mai bună autostimă a copiilor, un randament școlar mai bun, relații 
și atitudini pozitive ale părinților despre școală. Familia și școala trebuie să împartă responsabilitățile în 
educarea copiilor. Ambii au un rol fundamental în dezvoltarea integrală a copilului. Colaborarea familiei 
cu școala are o importanță majoră, cu efecte pozitive asupra elevilor, părinților, profesorilor, școlii și 
comunității. 

 În societatea noastră, educația familiară și școlară joacă un rol foarte important în achiziția de 
cunoștințe și comportamente ale copilului, de aceea ambii trebuie să aibă responsabilități și roluri 
complementare. O bună interacțiune între școală și familie, oferă copilului o imagine de apropiere între 
persoanele care se ocupă de el, astfel, acesta se simte familiar și în siguranță în cadrul școlii. Fiecare relație 
familie-profesor este unică și originală, de aceea trebuie să fie individualizată și bazată pe încredere și 
cunoaștere reciprocă. Există mai multe forme concrete de colaborare dintre scoala și familie, ele se 
deosebesc în funcție de scopul urmărit și de modul de realizare 

 Educaţia extraşcolară permite de asemenea implicarea directă a şcolarilor în activităţi. Teme precum: 
Crăciunul în inimile noastre”, “Martie - Mărţişor”, “1 Decembrie”, “Şezătoare la muzeu” sunt foarte 
cunoscute și foarte îndrăgite de elevi și părinți, deoarece îi provoacă să se implice afectiv şi efectiv în 
realizarea sarcinilor, în căutarea şi sortarea materialelor necesare, în culegerea de informaţii şi curiozităţi 
referitoare la tema aleasă. 

 Am considerat că implicând părinții în activități școlare și extrașcolare, acestea vor fi mai atractive 
pentru scolari, iar părinții vor fi mai implicați și mai conștienți de actul didactic, de importanța scolii în 
viața copilului, realizând, astfel progres în activitatea didactică. 

În urma derulării parteneriatulu scoala -familie am constatat un progres în ceea ce priveşte antrenarea 
scolarilor într-un număr cât mai mare de activităţi extraşcolare şi în domenii diverse, iar în alegerea 
strategiilor de abordare am avut în vedere compararea obiectivelor din taxonomiile cognitive, afective şi 
psihomotrice, cu tipurile de inteligenţă sau cu diverse metode şi tehnici, în funcție de nivelul clasei pe care 
o conduc. În asemenea situaţii, măiestria profesorului trebuie susţinută de diagnoza psihologică, fiind 
necesară în acelaşi timp şi o colaborare directă, permanentă între profesor, părinte şi copil. 

Serbările şcolare reprezintă evenimente de o importanţă deosebită în activitatea elevilor şi în viaţa 
familiilor acestora-atât din punct de vedere afectiv, cât şi cognitiv, dând ocazia elevilor de a prezenta, într-
o manieră personală şi originală, tot ce au învăţat pe parcursul unui semestru sau an şcolar. Acest tip de 
activităţi extracurriculare au reprezentat întotdeauna un prilej de manifestare inedită al talentului nativ al 
copilului. Este o ocazie în care copilul îşi poate pune în valoare inteligenţa dominantă descoperită şi 
valorificată de cadrul didactic. De multe ori familia este surprinsă de potenţialul propriului copil. 

Cântecul, dansul, recitarea de poezii sau interpretarea unor piese de teatru reprezintă câteva dintre 
formele de manifestare prin care copilul îşi satisface nevoia de afirmare de joc, căpătând încredere în 
propriul potenţial artistic şi cognitiv. De aceea o sărbătoare şcolară reprezintă un mijloc eficient de educare, 
de influenţare formativă a copiilor, de sudare a colectivului, de asigurare a unor contexte educaţionale în 
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care relaţionările se produc în condiţii inedite, de încurajare a talentului, de dezvoltare a aptitudinilor şi de 
stimulare a copiilor timizi sau mai puţin talentaţi. Este foarte indicat ca pe parcursul serbării să iniţiem 
momente interactive părinţi-copii :jocuri, scenete, recitare, dansuri populare, cântece pe care părinţii fie le 
cunosc, fie le învaţă împreună cu copiii. Toate acestea contribuie la sudarea relaţiilor dintre copii şi părinţi, 
atmosfera să fie mai caldă, de sărbătoare a tuturor vârstelor. 

 

Bibliografie:  
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TRADITII SI OBICEIURI DIN BANAT 

 
PROF. ORBULESCU FIT PATRICIA VICTORIA 

COLEGIUL TEHNIC EMANUIL UNGUREANU TIMISOARA 
 
În Timişoara, ca şi în întregul Banat, au convieţuit de-a lungul secolelor mai multe comunităţi etnice 

şi religioase.  
În lumea satelor mai ales, tradiţiile şi credinţele, transmise din generaţie în generaţie, aveau cel mai 

de seamă rol în sistemul de valori, erau o adevărată zestre spirituală care a fost prea puţin atinsă de 
schimbările aduse de progresul economic timp de veacuri.  

Astăzi, multe obiceiuri ale comunităţilor rurale au dispărut, au fost date uitării ori sunt mult 
simplificate dar marile sărbători creştine şi Anul Nou, comune etniilor din Banat, şi-au păstrat importanţa 
şi semnificaţia până în zilele noastre iar în zonele cu populaţie amestecată s-au făcut simţite interferenţele 
culturale.  

Tradiţiile specifice s-au păstrat, religia fiind o importantă modalitate de menţinere a identităţii etnice, 
dar în acelaşi timp s-au stabilit şi legături interetnice, mai ales când aceleaşi sărbători aveau date diferite în 
calendarul religios şi părinţii erau de confesiuni diferite, copiii fiind învăţaţi să respecte obiceiurile fiecărei 
religii.  

Odinioară, o dată cu postul Crăciunului, când începea şi anul bisericesc, viaţa şi obiceiurile în sat se 
schimbau cu totul. Începea o perioadă mai liniştită atât în viaţa de familie cât şi în cea a comunităţii, iar în 
cele şase săptămâni de post ale ortodocşilor, aceştia se spovedeau şi se împărtăşeau. Deşi mai scurt, de doar 
patru săptămâni, postul Crăciunului era respectat şi de catolici. Nu se mai făceau nunţi, nu se organizau 
dansuri, petreceri, spectacole sau alte distracţii dar sărbătorile de iarnă erau întâmpinate cu mult fast. Postul 
catolicilor începea cu Adventul iar şvabii şi maghiarii obişnuiau să împletească o cunună din cetini de brad, 
împodobită cu nuci şi conuri de brad aurite, funde roşii şi patru lumânări, aprinse pe rând, în fiecare 
duminică, până la Crăciun.  

În unele sate, în prima zi de Advent, se rupea căte o crenguţă dintr-un pom fructifer, se punea în apă, 
într-o odaie încălzită, iar dacă aceasta înflorea până la Crăciun, era sfinţită de Bobotează şi pusă apoi în 
grajd, pentru a ocroti animalele.  

Prima mare sărbătoare a iernii, Sfântul Nicolae (Nikolaus, „Nikläßchen” la şvabi, Mikulás la 
maghiari), pe 6 decembrie, era aşteptată mai ales de copii. Tinerii şvabi se costumau în „Niklo”, care umbla 
pe străzi însoţit de „Krampus”, îmbrăcat în cojoace negre cu un lanţ deasupra de care atârna un clopot de 
vite. Aceştia strigau în faţa fiecărei case, întrebând dacă sunt primiţi pentru a-i pedepsi pe copiii 
neascultători. Cei mici puneau în geam ghetele curăţate pentru daruri, iar alături, farfurii cu mere, nuci şi 
dulciuri, pentru a-l îmbuna pe Moş şi pe drăcuşorii pe care-i aşteptau cu sentimente amestecate, căci darurile 
erau primite doar de cei care fuseseră cuminţi, în timp de copiii neascultători erau daţi pe mâna lui Krampus 
şi erau altoiţi cu nuieluşa.  

Astăzi, acest obicei a dispărut, dar copiii primesc daruri de Moş Nicolae.  
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 💫💫MAGIA CRACIUNULUI💫💫  

 

BENGA DARIA ANASTASIA 

PROFESOR COORD.: OCHIANA NECULAI 
 

Era Ajunul Crăciunului.Copacii își pierduseră frunzele și fuseseră îmbrăcați intr-o plapumă albă de 

iarnă.Instalațiile își aveau locul la fiecare fereastră a blocurilor iar veselia apropierii Crăciunului se 

simțea pe chipurile oamenilor. 

Crăciunul nu putea fi Crăciun fără magia acestuia.Magia însemna să îți ai familia aproape și să 

simți bucuria venirii sărbătorilor alături de ei, de cei dragi.Pentru mine, Crăciunul ar fi fost oribil dacă 

rudele mele nu ar fi fost alături de mine.Parcă simțeam magia și tradiția acestuia când o vedeam pe mama 

și mătușile mele făcând celebrul cozonac sau aducând fiecare de acasă alte delicatese pe care le degustam 

împreuna la casa bunicii.Verișorii mei mai mici erau entuziasmați de venirea Moșului și li se putea vedea 

sclipirea din ochi atunci când auzeau cuvântul “cadouri”.Ei erau mici iar bucuria Crăciunului însemna 

doar revederea rudelor, jocuri și jucării, însă pentru mine, nu.Eu analizam tot ce se petrecea.Mătușa punea 

colinde sau cântece de Crăciun in timp ce făceam bradul cel mare și luminos ce stătea intre cele doua 

fotolii ale bunicii.Tata și unchii veneau de la țara cu vinul cel mai bun al bunicului, iar când intrau pe ușă 

erau îmbientați de mirosurile care veneau din bucătărie.Cozonaci,friptură,sarmale,fursecuri și multe altele 

îți dădeau o stare de spirit pe care doar Crăciunul putea sa ti-o transmită. 

 

Atunci când se punea masa și se aduna toată familia era momentul cel mai frumos.Vedeam sclipirea 

din ochii lor atunci când eram împreuna și parcă eram conectați unul cu celălalt.Bătăile in ușă însemnau 

venirea colindătorilor.Bunica ii primea cu brațele deschise in casa, iar aceștia ne cântau trei-patru colinde 

după care erau răsplătiți.Veselia lor de a ne cânta, era transmisă și noua, făcându-ne sa ne simțim mai 

plini de voie bună decât eram.Atunci când mă uitam pe geam și vedeam luminițele rămâneam cu privirea 

țintită spre ele,văzând asta doar o dată pe an, de Crăciun.Momentul ninsorii in seara de Ajun spre Crăciun 
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făcea totul.Abundența micilor cristale albe care cădeau din cer îmi umplea sufletul.Se vedea așa de 

frumos,iar când ma uitam la miile de fulgi care cad peste noi o vedeam pe mama cernând zahăr pudră 

peste checul pufos, imaginându-mi ca fulgii că fulgii erau zahărul.Acest lucru mă făcea sa deschid gura și 

să îi simt chiar eu pe limbă.Totul era magic și plin de voie bună.De Crăciun aveam tot ce îmi dorisem, 

alături de familia mea.Asta înseamnă Magia Crăciunului, fericire și voie bună alături de cei dragi.  
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MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNA  

 
 PROF. INV. PREȘCOLAR, LUIZA ELISABETA OLENICI 

 G.P.N MOARA NICA, JUD. SUCEAVA 
 

Activitățile educative în parteneriat cu părinții – provocare sau colaborare? 

Sărbătorile acestea a venit cu provocările lor, mai ales pentru învățământul preșcolar, unde activitățile 
sincron sunt mult mai rare și cu un timp mult mai scurt față de celelalte cicluri de învățământ. Însă, 
creativitatea specifică educatoarelor a găsit soluții și în aceste situații. 

Marea provocare pentru toți, cred eu, a fost să atragem părinții în a colabora cu noi în realizarea 
activităților zilnice, cu copiii preșcolari. În cazul meu, am avut două provocări majore: Una, a fost situația 
unui singur dispozitiv de conectare online în unele familii și câte 4-5 copii cu necesități de conectare.  

A doua a fost religia copiilor (trei sferturi din grupa de preșcolari pe care o dirijez sunt copii cu o altă 
orientare religioasă decât creștini ortodocși sau catolici.)Tocmai de aceea a trebuit să adaptez modul de 
lucru și proiectarea la specificul familiilor din grupă, în așa fel încât să nu lezez cu nimic religia copiilor. 

Am realizat proiectul tematic ,,Datini și obiceiuri de iarnă”, cu o durată de două săptămâni. În cadrul 
acestui proiect tematic, am proiectat activități atractive pentru copii, pe care le-am prezentat pe grupul de 
whatsapp sau pe platformă, sub forma unei povești, a unui scenariu al zilei. Am ținut cont de faptul că 
activitățile propuse trebuie să nu pună la cheltuială familiile, și așa numeroase. Astfel, părinții nu au simțit 
ca pe o povară faptul că au de făcut activități cu copiii și au răspuns prezent activităților desfășurate cu 
aceștia, în proporție de 75%. 

Activitățile care presupuneau interacțiunea copiilor cu calculatorul au fost atent proiectate, astfel încât 
să aibă durată mică de expunere la calculator dar să fie și educative în același timp. Marea majoritate a 
jocurilor le-am create eu pe platforme specifice, ținând cont de tema zilei și de obiectivele propuse. La 
început, părinții au crezut că sunt doar niște jocuri la calculator, însă, pe parcurs, au realizat valențele lor 
educative și au încurajat preșcolarii să le joace. 

De asemenea, m-am preocupat ca, în fiecare săptămână, să creez un portofoliu digital cu tema 
săptămânii, portofoliu care le este oferit părinților ca suport și ca recompensă pentru colaborarea din timpul 
săptămânii,  

În crearea portofoliului digital nu am ținut cont de religia copiilor, ci am adunat laolaltă toate resursele 
digitale pe care le-am găsit, legate de tema respectivă . De exemplu, la tema ,,Datini și obiceiuri de iarnă”, 
în portofoliul meu digital se regăsesc povești despre Moș Nicolae, Moș Crăciun, despre nașterea Domnului, 
se găsec cântece de Crăciun, colinde, urături, Sorcova, filmulețe cu parade de tradiții și obiceiuri din diverse 
zone din țară, poezii reprezentative, jocuri în format digital cu tema săptămânii, puzzle-urile on-line create 
pentru copii, etc. De asemenea, tot în acel portofoliu digital, am luat în calcul și diverse aplicații practice 
pe care copiii le pot încerca împreună cu părinții ca de exemplu: cum să își confecționeze singuri o sorcovă, 
cum să realizeze o felicitare sub formă de clopoțel, etc.  

La fiecare final de săptămână, ofer link-ul portofoliului digital și codul de acces părinților, iar de 
acolo ei își pot alege ce vor să mai dezvolte, cu copiii lor. E o resursă pe care atât eu, cât și părinții o 
considerăm utilă.  

O dată pe săptămână, am convenit cu părinții să mă întâlnesc online cu copiii, în afara programului 
lor de serviciu, astfel încât am avut participanți la aceste întâlniri, în număr mare. Eu le transmiteam 
părinților cu o seară înainte (sau, dacă era nevoie de ceva ce necesita a fi cumpărat, cu câteva zile înainte) 
necesarul de materiale pentru activitatea sincron, iar ei puneau copiilor la dispoziție materialele necesare și 
îi asistau în realizarea sarcinilor, oferindu-le ajutorul, în caz de nevoie. Am realizat, în cadrul acestor 
întâlniri, ghetuța lui Moș Nicolae, decorațiuni pentru brad și pentru casă, urmând ca în săptămâna aceasta 
să avem și o scurtă serbare online. 

Pentru că, în cazul grupei mele, vorbim despre familii preponderent de altă religie, am marcat 
perioada sărbătorilor de iarnă prin intermediul unor activități cu caracter general. De exemplu, la tema 
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colindelor, am ales colinde neutre ca mesaj, ,,Altfel de colind”, ,,O, brad frumos!”. La domeniul Științe am 
creat jocuri precum ,,Găsește colindătorii potriviți” (formare de grupe după anumite criterii) sau ,,Moșule, 
uite câte știu!”(joc tip concurs, reprezentând o evaluare a cunoștințelor legate de sărbătorile de iarnă). La 
domeniul Limbă și comunicare, am propus un joc, ,, Obiceiuri și tradiții de iarnă“, care a presupus exersarea 
despărțirii în silabe, sau ,,Cadourile Moșului”, care presupun recunoașterea sunetelor și literelor învățate, 
etc.  

Am pus accent pe faptul că sărbătorile de iarnă reprezintă o perioadă a iubirii, a într-ajutorării, a 
acceptării și a faptelor bune, principii care se regăsesc în fiecare religie, iar părinții au apreciat acest tip de 
proiectare și au participat și la acest gen de activități.  

De asemenea, am înteles provocările cu care se confuntă familiile din colectivul de preșcolari pe care 
îl conduc. Tocmai de aceea am lăsat un termen mai lung de rezolvare a sarcinilor zilnice, unii copii neputând 
posta zilnic. Însă, am apreciat foarte mult că, la final de săptămână, se recuperau toate temele nefăcute pe 
parcursul săptămânii. 

Părinții au înțeles importanța actului educativ din cadrul grădiniței, o iau mult mai în serios și nu o 
mai consideră doar ca pe o joacă. Iar eu, ca și educatoare, am lăsat în cui haina de cadru didactic și am privit 
prin ochii unui părinte care de-abea mai face față la atâtea teme online, care mai de care mai provocatoare. 
Am învățat să fiu mai întâi om și apoi cadru didactic.  

Din punctul meu de vedere, această perioadă a unit, într-un front comun educatori, părinți, copii și 
societate civilă, într-un efort comun de salvare a viitorului copiilor, un viitor pe care toți îl dorim mai 
luminos!  

Ca și concluzie, perioada aceasta a fost și este solicitantă de ambele părți. Însă educația presupune un 
parteneriat grădiniță – părinte- copil care, înțeles corect, dă roade bune! 
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IMPORTANȚA ACTIVITAȚILOR EDUCATIVE 
 IN PARTENERIAT CU PARINȚII 

 
EDUCATOARE: OLOERIU CAMELIA ALINA 

GRADINIȚA P. P. ALBINUȚA NR. 1 ZARNEȘTI 
 
Educația este un proces împărțit între părinți și profesori, al cărui obiectiv este formarea integrală a 

copiilor. Pentru a duce la bun sfârșit o educație integrală este necesar să existe canale de comunicație și 
acțiuni ale familiei cu școala, doar așa se produce dezvoltarea intelectuală, emoțională și socială a copiilor, 
în cele mai bune condiții. 

În primele etape ale vieţii, responsabilitatea educării copilului revine familiei. În mod firesc, părinţii 
sunt primii educatori ai copilului.  

Copiii sunt apoi înscrişi în grădiniţă, instituţie care le asigură condiţiile necesare pentru dezvoltarea 
în concordanţă cu nevoile individuale.  

Vine apoi rândul profesioniştilor din grădiniţe şi şcoli să se ocupe de educarea şi formarea copiilor 
printr-o metodologie şi un curriculum specific vârstei acestora. 

 Grădiniţa este un important mediu de socializare, îi ajută pe copii să interacţioneze cu alţi copii, dar 
şi cu adulţi şi le oferă acestora un mediu primitor, adecvat învăţării. Totodată, grădiniţa oferă suport pentru 
valorificarea potenţialului fizic şi psihic al fiecărui copil, pentru dezvoltarea capacităţii de a intra în relaţie 
cu ceilalţi copii şi cu adulţii.  

De asemenea, grădiniţa sprijină copilul în interacţiunea cu mediul, favorizează descoperirea de către 
fiecare copil a propriei identităţi şi îi formează o imagine de sine pozitivă. Dar educaţia copiilor, priviţi ca 
cei mai tineri membri ai unei comunităţi, este responsabilitatea întregii comunităţi. Ea este leagănul creşterii 
şi devenirii copiilor ca viitori adulţi responsabili de menirea lor în folosul întregii comunităţi, motiv pentru 
care cel mai important parteneriat care este necesar a fi implementat este cel dintre grădiniţă şi familie.  

Activităţile desfăşurate în parteneriat cu părinţii sunt modalităţi propice pentru atingerea unor 
obiective comune în ceea ce priveşte educaţia preşcolarilor, la acestea adaugându- se plăcerea de a fi alături 
de colegi, activităţile desfăşurându-se într-o atmosferă de voie bună, având, pe lângă valoarea social–
educativă şi un efect reconfortant. 

Colaborarea familiei cu școala/grădinița dezvoltă copiilor impresia că, deși se află în două spații 
diferite, ele sunt complementare. Participarea activă a părinților în viața școlară a copiilor se materializează 
printr-o mai bună autostimă a copiilor, un randament școlar mai bun, relații și atitudini pozitive ale părinților 
despre școală.  

Familia și școala trebuie să împartă responsabilitățile în educarea copiilor. Ambii au un rol 
fundamental în dezvoltarea integrală a copilului.  

Din acest motiv, recomand părinţilor:  
• să le prezinte copiilor grădiniţa ca un loc în care ei se pot juca împreună cu alţi copii, în care pot 

învăţa lucruri noi şi interesante;  
• să cunoască programul grădiniţei şi pe educatorii copilului lor;  
• să vorbească cu educatorii, să stabilească o relaţie adecvată cu aceştia; • să ofere informaţii suficiente 

educatorilor şi să ceară sfatul acestora;  
• să participe la evenimentele din grădiniţă (Ziua copiilor, Ziua grădiniţei, serbări, şezători etc.); 
 • să se ofere voluntari prin implicarea în activităţi şi să ceară şi membrilor comunităţii lucrul acesta; 
 • să dorească să participe la luarea unor decizii cât mai bune pentru grădiniţă; 
 • să discute permanent cu copilul despre ce se întâmplă în grădiniţă;  
• să creeze acasă un mediu bun de joc şi educaţie. 
 Din această perspectivă, la grupa mare pe care o conduc am organizat o serie de activităţi în 

parteneriat cu părinţii, care s- au bucurat de un real succes, atât în rândul preşcolarilor, cât şi al părinţilor. 
În concluzie, familia și școala sunt cele care influențează dezvoltarea individului și procesul educativ, 

de aceea este foarte importantă colaborarea tuturor celor care intervin în procesul de dezvoltare și formare 
al copilului. 
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ROLUL ACTIVITAȚILOR EDUCATIVE IN PARTENERIAT CU PARINȚII 

 
PROF. OLTEANU ADRIAN 

ŞCOALA GIMNAZIALA MIRCEA ELIADE PITEȘTI 
 
 Când şcoala, familia şi comunitatea încep să colaboreze, elevii primesc cu adevărat suportul necesar 

pentru a avea succes în activitatea educativă cât şi în viaţă.  
 Cu alte cuvinte, atunci când părinţii se implică în educaţia propriilor copii, aceştia fac faţă mai bine 

cerinţelor şcolare, iar şcoala se dezvoltă. 
 Astfel că, elevii obţin rezultate mai bune la şcoală, înregistrează rate de promovabilitate mai mari. 

De asemenea, cresc şansele elevilor de finalizare a studiilor la timp. Calitatea proceselor de comunicare ce 
se stabilesc în grupul școlar depinde de potențialul comunicativ al fiecăruia dintre membrii lui. Profesorul 
trebuie să dețină înainte de toate, bune calități de mediator pentru a-i facilita procesul stabilirii unor 
interacțiuni directe, bazate pe încredere între elevi. 

 În domeniul colaborării școală-familie, punctul de plecare este cunoașterea prealabilă a părinților de 
către profesor, a familiei, a climatului familial. Activitatea educativă îmbracă o multitudine de forme la 
următoarele nivele: comitetul de părinți, consiliul reprezentativ al părinților, corespondența cu părinții, 
consultațiile pedagogice, implicarea părinților în activitățile școlii, activitățile nonformale(excursii, cercuri, 
serbări, aniversări, cursuri), consultații la cererea părinților. 

Studiile au arătat că dezvoltarea şi implementarea unor astfel de parteneriate îmbunătăţesc: 
• prezenţa la şcoală a elevilor 
• performanţa şcolară a acestora 
• relaţia familie-şcoală 
• sprijinul din partea comunităţii de care şcoala are nevoie 
 Pentru ca părinţilor să le fie încurajat comportamentul de implicare în programele de instruire a 

adulţilor este necesar ca aceştia să perceapă beneficiile acestor întâlniri şi să se simtă confortabil emoţional 
la aceste întruniri. Pentru profesor înseamnă un cadru de manifestare și de perfecționare, un moment optim 
de conștientizare și de mobilizare a părinților într-un parteneriat real, prilej de a învăța și el din experiența 
părinților. Organizarea de întâlniri interactive între părinți si specialiști cu scopul de a facilita comunicarea 
între părinți și copii, de a valorifica experiențele acumulate de aceștia în creșterea și educarea copiilor, 
precum și de a căuta soluții pentru probleme care nu și-au găsit încă rezolvarea.  

 Aceste întâlniri pot lua diverse forme și se pot desfasura la diferite niveluri: cu echipa de conducere 
a școlii, cu echipa de cadre didactice, la întalnirea cu clasa, la întalnirea cu părinții, prin asistarea procesului 
dinamic în cadrul întâlnirilor cu părinții și cadrele didactice, în cadrul diferitelor activități curriculare și 
extracurriculare la nivelul școlii. 

 Pentru părinți, adunările colective reprezintă tot atâtea prilejuri de autoevaluare și de sporire a 
competențelor educative, de informare pedagogică avizată, de înțelegerea complexității fenomenului 
instructiv-educativ  

 Strategiile uzuale de implicare a părinților presupun participarea acestora în activităţi realizate în 
clasă, în excursii, la bibliotecă etc.  
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,,MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ. TRADIȚII ȘI OBICEIURI” 

 
PROFESOR ONOFREI GIANINA-ELENA 
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV IAȘI 

 
 Valori inimaginabile și incontestabile ale poporului nostru, tradițiile românești dăinuie peste timp și 

peste evenimentele moderne, aducând în casele oamenilor magia sărbătorilor. Cele mai frumoase tradiții se 
desfășoară în preajma sărbătorilor religioase, care sunt decorate cu o multe datini, practici, superstiții, ziceri, 
sfaturi, care-și au originea în credințe și mituri străvechi sau creștine., dar care sunt practicate cu dăruire și 
implicare, deoarece ele exprimă înțelepciunea populară, o împletire a realului sau fantasticul- esențe ale 
bogăției noastre culturale și tradiționale. 

 Debutul sărbătorilor, încărcate de farmecul prin care magia se împletește cu importanța religioasă a 
anotimpului rece, este marcat de sărbătoarea Sfântului Andrei (30 noiembrie). Ea are legătură cu ritualuri 
legate de muncile pastorale și casnice, de cultul morților, dar și de căsătorie și speranțe pentru un viitor mai 
bun. Această sărbătoare este dominată de figura Sântandrei, o divinitate precreștină- personificarea lupului, 
pe care creștinismul a desăvârșit-o cu Sfântul Apostol Andrei cel Întâi Chemat, ocrotitorul României. În 
ajunul acestei sărbători (29 noiembrie) oamenii se îngrijesc de siguranța gospodăriilor și animalelor 
practicând acte divinatorii de protecție, deoarece consideră că este ,,noaptea strigoilor”, când puterea 
spiritelor poate influența orice activitate umană. Un remediu practicat de români din cele mai vechi timpuri 
este ungerea cu usturoi cercevelele ferestrelor, a ușii și a hornul,ba chiar și a propriului trup. În noaptea de 
29 noiembrie, în unele zone ale țării, se organiza "păzitul usturoiului", în care tinerii petreceau și mâncau, 
având în centrul mesei câteva căpățâni de usturoi înconjurate de tămâie și resturi de la lumânările de Paști, 
aprinse. Dimineața, tinerii ieșeau în curtea casei, jucau o horă în jurul lui, apoi era împărțit la cei prezenți. 
Uneori usturoiul era dus la biserică și sfințit, apoi se păstra la icoană, fiind folosit peste an în farmecele de 
dragoste și ca leac pentru vindecarea bolilor. 

 Sfântul Nicolae este sărbătorit pe 6 decembrie ca simbol al smereniei, al dăruirii față de semeni. Este 
cunoscut drept ocrotitor al celor acuzați pe nedrept, al comercianților și al călătorilor, al fetelor nemăritate 
și al mireselor și, în mod special, al copiilor mici. 

 În calendarul popular românesc, Ignatul (20 decembrie) este considerat drept evenimentul din 
preajma Solstițiului de iarnă, o venerare a zeului focului terestru, sacrificial, și al luminii solare. Legătura 
cu formele precreștine de cult al soarelui reiese chiar din numele său derivat din latinescul ignis, foc. Există, 
la români, ”superstiția” că în ziua de Ignat trebuie să vezi, ba chiar să te mânjești cu sânge. De asemenea, 
sângele scurs după sacrificial porcului nu trebuie risipit. 

 Crăciunul se sărbătorește în data de 25 decembrie și reprezintă naşterea lui Iisus Hristos. În tradiţia 
românească, Crăciunul are origini păgâne, combinate mai apoi cu credinţele creştine. deoarece este aproape 
de Solstiţiul de Iarnă, una dintre cele mai importante zile ale dacilor. Tot în această dată se sărbătoresc 
Saturnaliile, când oamenii bogaţi fac daruri celor săraci. Focul și lumina sunt elementele care abundă în 
această perioadă, ca omagiu pentru divinitate și pentru credința că zeul soare va avea grijă să aducă o 
primăvară bogată. Bradul este un alt element prezent în tradițiile românilor, nu numai de Crăciun, ci și la 
botez, căsătorie şi înmormântare, fiind simbolul norocului, a vieții lungi și prospere. Romanii împodobeau 
bradul cu boabe roșii, iar astăzi acestea s-au transformat în globuri colorate, strălucitoare, care aduc veselie 
și sentimentul apartenenței la familia reunită. Colindatul un alt obicei practicat de Crăciun, începe în data 
de 24 decembrie, se face de obicei în grupuri de copii sau oameni maturi și sunt reinterpretări ale unor 
ritualuri păgâne, împletite cu mesaje religioase. Colindătorii sunt primiți în casă și sunt răsplătiți cu nuci, 
mere, colaci și bani.  

 Jocul caprei reprezină un alt obicei desfășurat între Crăciun și cumpăna dintre ani, o formă 
elementară a teatrului popular, un ritual al fertilității și transformării. Ritmul vesel, versurile şi strigăturile, 
costumația colorată fac din acest obicei un mic spectacol. Jocul caprei este întâlnit în perioada sărbătorilor 
de iarnă.  

 Plugușorul este un obicei practicat seara, în ajunul Anului Nou, de către copii sau adolescenți. El 
are simbolistică agrară în spiritualitatea românească, conținând elemente teatrale, care au ca subiect 
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obținerea pâinii. Acum este, mai mult, o prezență simbolică, în cadrul urăturilor care li se adresează 
gazdelor.  

 Anul Nou aduce și el ritualuri legate de munca agrară, când țăranii apelau la „calendarul din cărbuni” 
sau ,,calendarul de ceapă” pentru identificarea perioadelor prielnice pentru culturile de orz, ovăz, grâu, 
secară etc. De asemenea, în dimineața Anului Nou, copiii umblă cu semănatul, aruncând cu semințe de 
grâu, porumb sau orez prin case și peste oameni. Rostesc o urare scurtă folosind formula de la Sorcovă, 
primind în schimb bani, fructe, colaci. 

 Sărbătoarea Botezului Domnului (6 ianuarie) cuprinde, pe lângă sfințirea apei, o serie de obiceiuri 
populare dintre care cele mai des întâlnite sunt întrecerea înot a bărbaților pentru a scoate din apă o cruce 
aruncată de preot și cel practicat de fete, care pun busuioc sub pernă pentru a-și visa alesul. De asemenea, 
în casele românilor se pregătește o masă asemănătoare cu cea din Ajunul Crăciunului. Pe masă se pune fân 
sau otavă, iar la fiecare colț câte un bulgăre de sare. Bucatele sfințite de preot sunt împărțite și animalelor 
din gospodărie pentru protecție. 

 Ca orice națiune care își are originile adânc înfipte încă din timpurile străvechi, România se definește 
prin tradițiile ei și este cunoscută în lume pentru obiceiurile sale populare, unele parcă desprinse din basme. 
Acestea s-au păstrat și se transmit din generație în generație, ignorând evoluția spre modernism a vieții și 
aducând lumină asupra adevăratelor valori ale existenței umane: familie, încredere, dăruire și dragoste 
pentru frumos. 

 
Bibliografie: 
http://www.cimec.ro/Etnografie/sf-andrei/sfantul-andrei.html 
https://psc.ro/stiri-psc/traditii-credinte-obiceiuri-prezente-in-sarbatorile-de-iarna 
http://azm.gov.ro/datini-traditii-si-obiceiuri-populare-romanesti-in-luna-decembrie/ 
https://epochtimes-romania.com/news/sarbatorile-de-iarna-frumoasele-traditii-si-obiceiuri-

romanesti 
http://www.cjsuceava.ro/cib/ro/traditii-si-obiceiuri-de-iarna-in-bucovina.php 
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE  

ÎN PARTENERIAT CU FAMILIA 
 

PROF. INV. PRIMAR - OPREA ANDREEA ELENA 
LICEUL SANITAR „ANTIM IVIREANU”VRAMNICU VALCEA 

 

Familia și școala trebuie să împartă responsabilitățile în educarea copiilor. Ambii au un rol 
fundamental în dezvoltarea integrală a copilului. Colaborarea familiei cu grădinița/școala are o importanță 
majoră, cu efecte pozitive asupra elevilor, părinților, profesorilor, școlii și comunității. Între familie și 
școală trebuie să existe o comunicare foarte strânsă. Dacă un profesor vrea să educe, trebuie să colaboreze 
cu părinții, pentru ca efortul pe care îl realizează la clasă să aibă continuitate și în restul zilei. Prin încheierea 
parteneriatelor cu părinţii, aceştia sunt încurajaţi să ia parte la planificarea şi derularea programelor 
educative pentru copii, ceea ce implică o responsabilizare şi o eficienţă sporită. Astfel, părinţii au 
posibilitatea să-şi cunoască mai bine copiii, modul lor de manifestare în viaţa de grup, pot înţelege mai bine 
rolul lor educativ. Printre obiectivele principale ale colaborării dintre instituţiile educative şi familie putem 
aminti: înlăturarea factorilor perturbatori în cadrul comunicării grădiniţă - şcoală –familie; creşterea 
gradului de implicare a părinţilor în toate activităţile şcolare şi extraşcolare; schimbarea mentalităţii 
neadecvate a unor părinţi faţă de grădiniţă / şcoală; cunoaşterea de către părinţi a posibilităţilor şi nevoilor 
psiho-fizice ale copiilor; învăţarea unor deprinderi şi tehnici de muncă intelectulală sub formă de activităţi 
comune elevi – părinţi – cadre didactice. Majoritatea părinţilor au nevoie de informaţii de bază referitoare 
la copiii lor. Ei vor să fie informaţi despre scopul de bază al programului educativ la care participă copiii 
lor şi doresc să fie implicaţi în luarea deciziilor.  

Cele mai importante căi de rezolvare a conflictelor sunt: cunoaşterea reciprocă; comunicarea 
periodică cu aspecte formale şi informale; acceptarea reciprocă, înţelegere şi toleranţă faţă de diferenţe; 
evaluarea permanentă a relaţiilor comune; sprijinul acordat familiei în raport cu creşterea şi educarea 
copilului; atmosfera destinsă, non-formală şi pozitivă în întâlnirile cu părinţii; educatoarea trebuie să fie 
pregatită să asculte, să fie interesată despre sugestiile date de părinţi; atunci când ei simt că ideile le sunt 
luate în serios se vor implica mai mult în sprijinirea copilului şi a grădiniţei . După părerea mea, o educaţie 
adevărată şi reală se fundamentează în familie şi se continuă în grădiniţă şi şcoală. Pe de altă parte, tot ceea 
ce copilul învaţă în grădiniţă pierde din importanţă şi eficienţă în condiţiile în care părinţii nu întăresc şi nu 
valorifică programul educativ desfăşurat în cadrul grădiniţei. Toate aceste motivaţii conduc la necesitatea 
realizării parteneriatelor reale dintre familie şi grădiniţă, în care spre beneficiul copiilor, implicarea familiei 
în viaţa grădiniţei să fie una concretă, activă şi de durată, aşa încât membrii acestora să devină parteneri 
reali în educaţia copiilor lor. 

Serbările şcolare reprezintă evenimente de o importanţă deosebită în activitatea elevilor şi în viaţa 
familiilor acestora-atât din punct de vedere afectiv, cât şi cognitiv, dând ocazia elevilor de a prezenta, într-
o manieră personală şi originală, tot ce au învăţat pe parcursul unui semestru sau an şcolar. Acest tip de 
activităţi extracurriculare au reprezentat întotdeauna un prilej de manifestare inedită al talentului nativ al 
copilului. Este o ocazie în care copilul îşi poate pune în valoare inteligenţa dominantă descoperită şi 
valorificată de cadrul didactic. De multe ori familia este surprinsă de potenţialul propriului copil.Cântecul, 
dansul, recitarea de poezii sau interpretarea unor piese de teatru reprezintă câteva dintre formele de 
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manifestare prin care copilul îşi satisface nevoia de afirmare de joc, căpătând încredere în propriul potenţial 
artistic şi cognitiv. De aceea o sărbătoare şcolară reprezintă un mijloc eficient de educare, de influenţare 
formativă a copiilor, de sudare a colectivului, de asigurare a unor contexte educaţionale în care relaţionările 
se produc în condiţii inedite, de încurajare a talentului, de dezvoltare a aptitudinilor şi de stimulare a copiilor 
timizi sau mai puţin talentaţi. Este foarte indicat ca pe parcursul serbării să iniţiem momente interactive 
părinţi-copii :jocuri, scenete, recitare, dansuri populare, cântece pe care părinţii fie le cunosc, fie le învaţă 
împreună cu copiii. 

 Toate acestea contribuie la sudarea relaţiilor dintre copii şi părinţi, atmosfera să fie mai caldă, de 
sărbătoare a tuturor vârstelor. 

 

Bibliografie: 

*Moisin,Anton-Părinți și copii, Editura didactică și pedagogică, București,1995 
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 ”IMPORTANȚA ACTIVITAȚILOR EDUCATIVE IN PARTENERIAT CU 

PARINȚII” 
 

 PROF. INV. PRIMAR: OPRIȘOR LIANA 
 ȘCOALA GIMNAZIALA CARSTANEȘTI, OTEȘANI 

 
 ”Parteneriatul educational reprezintă, în concepția majorității cadrelor didactice, o direcție educativă 

imperios necesară dezvoltării actuale a școlii românești.Se pleacă de la premisa că succesul copilului este 
condiționat de influența mai multor factori, nu doar de școală, ca mediu instituționalizat, nefiind 
răspunzătoare de acesta!(Cucoș,2009,p.727). 

 Pentru realizarea unui parteneriat este nevoie, din partea tuturor celor implicați, de recunoașterea și 
acceptarea diferențelor, toleranță, interacțiune, egalitate de șanse, comunicare în ambele sensuri, cooperare, 
colaborare, susținere reciprocă, lucru în echipă. Parteneriatul educational este forma de cooperare, 
colaborare și de comunicare în sprijinul copilului la nivelul procesului educational. 

 Parteneriatele reprezintă actual o componentă esenţială în organizarea şcolii şi a clasei de elevi, și nu 
doar o simplă activitate cu caracter opţional sau o problemă din sfera relaţiilor publice. În ţările dezvoltate, 
cu deosebire pe continentul nord-american, parteneriatele şcoală - familie sunt esenţiale în procesul de 
educaţie a elevilor şi în succesul lor la şcoală. 

 Familia contemporană este puternic influențată de schimbarile majore din cadrul societății actuale, 
cunoașterea și înțelegerea familiei în calitate de partener constant și autentic devenind o prioritate. Prezența 
în cadrul diferitelor familii a elementelor tradiționale cu elemente moderne generate de noi realități socio-
economice determină o diversificare a familiilor și a situațiilor considerate anterior atipice. În acest context, 
pentru a atrage familia, școala trebuie să ia act de aceste schimbări, prin atitudini și comportamente noi, 
adecvate. Cunoașterea familiei de către școală devine extrem de importantă și are în vedere cunoașterea 
trăsăturilor, calităților, problemelor sale specifice, a valorilor si normelor pe care le promovează, a 
avantajelor pe care le-ar putea avea. 

După cum arată Agabrian (2005), din parteneriatele şcoală - familie cei câștigați sunt, în esență, elevii. 
Acestea acţionează în următoarele direcţii: 

• ajută profesorii în munca lor; 
• generează și perfecționează competențele şcolare ale elevilor; 
•  îmbunătăţesc programele de studiu şi climatul şcolar; 
•  dezvoltă abilităţile educaţionale ale părinţilor, creează un mediu de siguranță sporit în şcoli. 
Parteneriatul școală – familie, pentru a fi eficient, trebuie să vizeze dezvoltarea pe mai multe paliere 

comune cadrelor didactice și părinților, și anume : 
• Luarea deciziilor 
• Acordarea sprijinului 
• Predarea 
• Studiul 
• Comunicarea 
 Indiferent de modalitățile prin care se concretizează parteneriatul școală-familie (ședințe cu 

părinții,consultații cu părinții, vizite periodice la domiciliu, ateliere de lucru, voluntariat, activități 
commune), tipurile, acțiunile, situațiile și interacțiunile de învățare trebuie construite premeditate, 
lainițiativa factorilor responsabili din instituție, de cei care realizează procesele formative. 
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 Relațiile parteneriale acționează în următoarele direcții: 
• Generează și perfecționează competențele școlare ale elevilor, 
• Ajută profesorii în munca lor; 
• Dezvoltă abilitățile educaționale ale părinților; 
• Îmbunătățește programele de studio și climatul școlar; 
• Creează un mediu de singuranță sporit în școli. 
 
 
 Bibliografie: 
1.Agabrian, M.; Milea, V.(2005),Parteneriate școală-familie-comunitate, Editura Institutul 

European, Iași. 
2. Albulescu, I., Catalano, H., Ghid pentru pregătirea examenelor de titularizare, definitivat și gradul 

didactic II, DPH, 2019. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE  

ÎN PARTENERIAT CU PĂRINȚII 
 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: ORDOG ROZALIA-EDIT 
GRADINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR 2, COVASNA 

 

Educația este un proces împărțit între părinți și profesori, al cărui obiectiv este formarea integrală a 
copiilor. Pentru a duce la bun sfârșit o educație integrală este necesar să existe canale de comunicație și 
acțiuni ale familiei cu școala, doar așa se produce dezvoltarea intelectuală, emoțională și socială a copiilor, 
în cele mai bune condiții. Familia este prima care influențează dezvoltarea copilului deoarece își pune 
amprenta pe întreaga sa personalitate iar trăinicia edificiului depinde de calitatea temeliei. În orice societate, 
joacă rolul cel mai important în formarea și socializarea copilului deoarece ea reprezintă cadrul fundamental 
în interiorul căruia sunt satisfăcute nevoile sale psihologice și sociale și împlinite etapele întregului său 
ciclu de creștere și dezvoltare fiind astfel primul său intermediar în relațiile cu societatea și, de asemenea, 
constituie matricea care îi imprimă primele și cele mai importante trăsături caracteriale și morale. 

Grădinița/Școala reprezintă instituția unde se realizează educația formală a preșcolarilor, un mediu 
creativ în care se pun bazele educației copilului. Ea este locul în care preșcolarul învață lucruri noi, învață 
să comunice, să socializeze, să dezvoltă abilitățile motorii. Împreună cu părinţii, şcoala îşi are rolul bine 
stabilit, intervenind în dezvoltarea primară a copilului.  

Profund modificat de evoluţiile tehnologice şi sociale, de multiplicarea obiectelor tehnice, mediul 
înconjurător este determinat să răspundă tot mai dificil nevoilor de spaţiu, de acţiune ale copiilor. Copilul 
din ziua de azi simte nevoia de adulţi disponibili pentru a-i respecta ritmul de viaţă, de adulţi care să 
participe la activitățile sale. În acest scop este necesar un dialog între profesori şi părinţi; părinţii trebuie să 
fie pregătiţi pentru a juca rolul lor educativ în cooperare cu profesorii. Ca responsabili legali ai educaţiei 
copiilor lor ei au responsabilitatea de a influenţa natura acestei educaţii, modelele participative pot ajuta la 
coordonarea eforturilor educative şi la orientarea adaptării şcolii la schimbările din societate; influenţarea 
pe plan local asupra rezolvării problemelor şi luării deciziilor.  

Atât școala cât și familia sunt responsabile de: Transmiterea de norme, valori și obiceiuri; 
Dezvoltarea autonomiei copilului; Transmiterea de cunoștințe; Învățarea responsabilităților; 

Dacă un copil dobândeşte pe timpul şcolarităţii aceste calităţi, depinde de părinţii şi educatorii lui 
care au o mare responsabilitate în formarea unitară a personalităţii lui. 

Colaborarea dintre şcoală şi familie presupune nu numai o informare reciprocă cu privire la tot ceea 
ce ţine de orientarea copilului ci şi înarmarea părinţilor cu toate problemele pe care le comportă această 
acţiune. Organizaţia şcolară trebuie să-şi deschidă porţile pentru ca familia să cunoască şi să participe la 
activităţile ce se desfăşoară în incinta şi în exteriorul şcolii dar organizate de aceasta. Cadrele didactice 
trebuie să iniţieze activităţi care să ofere familiei oportunităţi de a participa alături de copil, de a cunoaşte 
copilul în situaţii diverse, de a se bucura alături şi cu copilul de realizările lui, de a lucra împreună părinte-
copil la diferite proiecte. 

 O bună colaborare între familie și scoală se poare realiza prin parteneriate care nu numai că pot ajuta 
profesorii în munca lor dar contribuie și la perfecţionarea abilităţilor şcolare ale elevilor, totodată 
îmbunătăţesc programele de studiu și climatul şcolar, dezvoltă abilităţile educaţionale ale părinţilor, 
formează abilităţile de lideri ale părinţilor, deci conectează familiile cu membrii şcolii și ai comunităţii 
creând astfel un mediu mai sigur în şcoli. 

Atunci când părinţii, elevii și ceilalţi membri ai comunității se consideră unii pe alţii parteneri în 
educaţie, se creează în jurul elevilor o comunitate de suport care începe să funcţioneze.  
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Există mai multe forme concrete de colaborare dintre grădiniță și familie, ele se deosebesc în funcție 
de scopul urmărit și de modul de realizare:  

• Referatele prezentate în fața părinților cu anumite prilejuri, cu teme pe bază de fapte și date 
concrete ; 

• Organizarea unor expoziții cu lucrări executate de copii;  
• Participarea părinților la activități demonstrative;  
• Convorbirile cu familia (pot avea loc spontan sau organizat, din inițiativa educatoarei/profesorului 

sau a părinților);  
• Consultări individuale;  
• Vizitele-constituie o altă formă de colaborare.Includem aici ambele variante, vizitarea familiei de 

către cadrul didactic și vizitarea unității de învățământ de către părinți;  
• Organizarea de activități extracurriculare, organizate și desfășurate împreună cu părinții;  
• Participarea părinților alături de copii la diverse ateliere de lucru, organizate de cadrul didactic;  
• Serbările copiilor cu diferite ocazii; 
Ca urmare a activităţilor derulate împreună cu părinții, legătura şcolii cu familia se poate îmbunătăţi 

considerabil, părinţii simţindu-se utili, prezentând în acest fel un interes mai mare pentru şcoală. Aceste 
activități pot aduce multe beneficii în viața comunității. Ele oferă ocazii ca grupul de adulţi să se sudeze, să 
discute unii cu ceilalţi, să-şi împărtăşească din experienţă unii altora, dar mai ales să afle noutăţi legate de 
psihologia copilului, procesul de învăţare, instituţia şcolară unde învaţă copilul. Sunt ocazii unde se pot 
proiecta activităţi dorite de părinţi, pentru viitor.Astfel familia se va simţi ca parte a şcolii, va avea 
posibilitate să vadă copilul în context educaţional, să-l vadă cum se comportă, ce atitudine are faţă de 
activitatea de învăţare, faţă de profesor, ce ceilalţi colegi. Fiecare ocazie trebuie valorificată ca situaţie de 
învăţare pentru părinte/adult. Ea trebuie gândită, organizată cu atenţie şi competenţă de către cadrul 
didactic, cu un scop bine definit astfel încât şi rezultatele să fie pe măsura aşteptărilor, în beneficiul copilului 
şi al şcolii. Activităţile bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, produc bucurie, 
facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. Participarea activă a 
părinților în viața școlară a copiilor se materializează printr-o mai bună autostimă a copiilor, un randament 
școlar mai bun, relații și atitudini pozitive ale părinților despre școală. Familia și școala trebuie să împartă 
responsabilitățile în educarea copiilor. Ambii au un rol fundamental în dezvoltarea integrală a copilului.  
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• Cernea Maria,Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea procesului de învăţământ, 

în “ Învăţământul primar“ nr. 1, Bucureşti, Editura Discipol, 2000; 
• Crăciunescu Nedelea,Forme de activităţi extracurriculare desfăşurate cu elevii ciclului primar, în 

,,Învăţământul primar“ nr. 2, 3, Bucureşti, Editura Discipol, 2000; 
• Vâneață, Gabriela, Studiu de caz privind implicarea părinților în activitățile extracurriculare, pe 

site-ul http://www.asociatia-profesorilor.ro 
• Ezechil Liliana- ,,Comunicarea educaţională în contextul şcolar”, 2002; Stăiculescu Camelia -

,,Şcoala şi comunitatea locală”-parteneriat pentru educaţie, 2007 
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”ÎN AȘTEPTAREA CRACIUNULUI” 

PLANIFICARE ONLINE  
 

OSMAN CONSTANȚA CARMAN 
GRADINITA P.P. ”FLOAREA-SOARELUI” REȘIȚA  

  
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: „Cum este, a fost și va fi aici pe Pământ?” 
TEMA SĂPTĂMÂNALĂ: ” ”In asteptarea Crăciunului!”” 
 

Nr
. 
Cr
t 

PERIOA
DA 

GRU
PA 

DISCIPLINA  SUBIECTUL/TEMA TIPUL 
ACTIVITĂ
ȚII 
ONLINE 

TIMP 
ALOC
AT 

 
 
 
1. 

 
 
 
Luni 
14.12.202
0 
 
 

 
 
 
Mare 

Întâlnirea de 
dimineață 
 
ALA 1: 
Alfabetizare 
Artă 

Salutul, Calendarul naturii, Cântec: 
”Miracolul Crăciunului” https://youtu.be/m-
r1AvaZEHk  
 
”Craciunul Copiilor –lectură 
https://youtu.be/k2JxvAP2aGk 
”Ce îmi doresc de Crăciun?” - desen 

 
 
 
 
 
GRUPUL 
PRIVAT 
DE 
FACEBOO
K ȘI 
WHATAPP
S AL 
GRUPEI 
act. asincron 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
8 ORE/ 
cadru 
didactic ADE: 

DȘ- 
Cunoașterea 
mediului 
 
DEC – Educație 
muzicală 

 
”Crăciunul pe înțelesul copiilor” – prezentre 
video https://youtu.be/x2vP_mbTRK4  
”Poveste de Crăciun” 
https://youtu.be/1Ml0bCe1eCk  

ALA 2: 
Puzzle online  

”Crăciunul” 
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=0
1f56a098449 

ALA: 
Construcții 

 
”Lăcașul sfânt” 

ADE: 
DȘ- 
Cunoașterea 
mediului 
 
DEC – Educație 
muzicală 

 
”Simbolurile Crăciunului” 
https://wordwall.net/ro/resource/8167954  
”Colinde de Crăciun” - audiție 

Activitate 
metodică/Consil
ierea părinților 

(Studiu individual/pregătirea materialului 
didactic necesar pentru desfășurarea online a 
activităților.)/ 
”De ce să limitezi accesul copilului la 
tehnologie?” - sfaturi video 
https://youtu.be/klAtuObTvC4  

 
 
 
2. 

 
 
 
Marți 
15.12.202
0 
 
 
 

 
 
 
Mare 
 

Întâlnirea de 
dimineață 
 
ALA 1: 
Artă 
Puzzle online 

Salutul, Calendarul naturii, Cântec:”Iată, vin 
colindători” https://youtu.be/cKketT0I6jc  
 
”Bradul de Crăciun”- pictură 
”Bradul” 
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=2
913af63c5e2  

 
 
 
 
 
 
 
GRUPUL 
PRIVAT 
DE 
FACEBOO
K ȘI 
WHATAPP

 
 
 
 
 
 
 
8 ORE/ 
cadru 
didactic 

ADE: 
DȘ – Activitate 
matematică 
 
DOS – Educație 
pentru societate  

 
”Ne dați ori nu ne dați?” – joc didactic (material 
video) https://youtu.be/46QAlUymVfo  
 
”Brăduțul de Crăciun” – poveste educativă 
https://youtu.be/ZZZYoUAnVoY  
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ALA 2: 
Joc de mișcre 

 
”Christmas dance” 
https://youtu.be/3cKFDamamXw  

S AL 
GRUPEI 
act. asincron 

ALA :  
Joc de 
perspicacitate 

”Caută-i perechea!” 
https://wordwall.net/ro/resource/8283346  

ADE: 
DȘ – Activitate 
matematică 
DOS – Educație 
pentru societate  

 
”Fă să fie tot atâtea!” – fișă de lucru  
”Brăduțul de Crăciun” – repovestire după 
imagini https://learningapps.org/view15870778  

Activitate 
metodică 

(Studiu individual/pregătirea materialului 
didactic necesar pentru desfășurarea online a 
activităților.) 

 
 
 
3. 

 
 
 
Miercuri 
16.12.202
0 
 
 
 
 

 
 
 
Mare 

Întâlnirea de 
dimineață 
 
ALA 1: 
Construcții 
Alfabetizare 

Salutul, Calendarul naturii, Cântec: ”E iar 
Crăciunul” https://youtu.be/cFekJgZ8Ydk  
 
”Ieslea lui Isus”  
”Miracolul de Crăciun”- desene animate 
educative https://youtu.be/XCvt-TSorns  

 
 
 
 
 
 
 
 
GRUPUL 
PRIVAT 
DE 
FACEBOO
K ȘI 
WHATAPP
S AL 
GRUPEI 
act. asincron 

 
 
 
 
 
 
 
 
8 ORE/ 
cadru 
didactic 

ADE: 
DLC-Educarea 
limbajului 
 
DEC -Educație 
plastică 
Activitate 
opțională  
”Matematica 
distractiva” 

 
”Bucurii de Crăciun” – despărțirea în silabe 
https://www.liveworksheets.com/eh1427109xo  
”Crăciunul prin ochii copiilor” – desen 
” Prietenul la nevoie se cunoaşte!” – joc 
interactiv 
https://wordwall.net/ro/resource/8289817  

ALA 2:  
Joc interactiv 
 

 
”Jucării” - Întregește imaginea jucăriilor 
https://www.liveworksheets.com/mc1100335cd  

ALA :  
Joc de rol 

 
”Gospodinele pregătesc bunătăți de Crăciun” 

ADE: 
DLC-Educarea 
limbajului  
DEC – Educație 
plastică 

 
”Ghici, ghicitoarea mea!” 
”Ornamente de Crăciun” - modelaj 

Activitate 
metodică 

(Studiu individual/pregătirea materialului 
didactic necesar pentru desfășurarea online a 
activităților.) 
 

 
 
 
 
4. 

 
 
 
 
Joi 
17.12.202
0 

 
 
 
 
Mare 

Întâlnirea de 
dimineață 
 
ALA 1: 
Construcții 
Știință 

Salutul, Calendarul naturii, Cântec: 
”Clopoței, clopoței” 
https://youtu.be/bSAwKfh17Ks  
 
”Atelierul lui Moș Crăciun” 
“Ajută renii să ajungă la sania lui Moş 
Crăciun” 
https://www.liveworksheets.com/dm1404881ux  

 
 
 
 
 
 
 
 
 GRUPUL 
PRIVAT 
DE 
FACEBOO
K ȘI 
WHATAPP
S AL 
GRUPEI 
act. asincron 

 
 
 
 
 
 
 
 
8 ORE/ 
cadru 
didactic 

ADE: 
DȘ – Activitate 
matematică 
 
DOS- Abilități 
practice 

 
”Atelierul lui Moș Crăciun” – joc didactic 
https://youtu.be/KpNbhZQPgj4  
 
”Căciulițe de spiriduși” - confecție 

ALA 2:  
Joc de mișcare 

”Dansul spiridușilor” https://youtu.be/23vmZ-
r2RaY  

ALA:  
Jocuri online 

Puzzle 
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=1
ed192b73a2a  
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ADE: 
DȘ – Activitate 
matematică 
 
DOS- Abilități 
practice 
 

 
”Vecinii numerelor” – joc interactiv 
https://wordwall.net/ro/resource/8297055  
”Decoruri de Crăciun” - confecție 

Activitate 
metodică 

„17 jocuri și activități haioase pentru zilele de 
Crăciun” https://www.desprecopii.com/info-id-
20225-nm-17-jocuri-si-activitati-haioase-pentru-
zilele-de-Craciun.htm  

 
 
 
5. 
 
 

 
 
 
Vineri 
18.12.202
0 

 
 
 
Mare 

Întâlnirea de 
dimineață 
 
ALA : 
Artă 
Alfbetizre 

Salutul, Calendarul naturii, Cântec ”Magia 
Crăciunului” https://youtu.be/_ctC2CQ0rUI  
”Scrisoare pentru Moș Crăciun” - desen 
”Ce să fie oare?”- ghicitori  

 
 
 
 
 
 
 
GRUPUL 
PRIVAT 
DE 
FACEBOO
K ȘI 
WHATAPP
S AL 
GRUPEI 
act. asincron 
și sincron pe 
meet 

 
 
 
 
 
 
 
8 ORE/ 
cadru 
didactic 

ADE: 
DLC-Educarea 
limbajului 
 
DPM – Educație 
fizică 

 
”Povestea nasterii lui Iisus” – poveste 
educativă https://youtu.be/UX8kAZGn-kQ  
”Drumul lui Moș Crăciun” – traseu aplicativ 

ALA 2:  
Joc de 
perspicacitate 

Puzzle  
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=1
663001d355b 

ALA :  
Joc de rol 

 
”De-a Moș Crăciun” 

ADE: 
DLC-Educarea 
limbajului 
DPM – Educație 
fizică 
 

Propoziții și silabe – fișă interactivă 
https://www.liveworksheets.com/sa1425520nf  
”Antrenamentul spiridușilor” 
https://youtu.be/dlNdYpkFrU4  

Activitate 
metodică 

(Studiu individual/întocmirea raportului 
săptămânal/întocmirea planificării) 
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DOI PARTENERI - UN SINGUR SCOP 

 
PROF. OSVALD GABRIELA CLAUDIA 

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 11, ORADEA 
 
 Am ales acest titlu pentru lucrarea mea deoarece consider ca obiectiv major realizarea unei legături 

reale între școală și familie ca parteneri egali în educația copilului. Consider că implicând părinții în 
activități extrașcolare, acestea vor fi mai atractive pentru copii, iar părinții vor fi mai implicați și mai 
conștienți de actul educativ, de importanța școlii în viața copilului, realizând astfel progres în activitatea 
didactică. 

 O activitate de colaborare între școală și familie o reprezintă serbările școlare. Fiind un dascăl atipic, 
anul trecut am gândit o altfel de serbare de Crăciun, o serbare care s-a dorit a fi o activitate de petrecere a 
timpului liber, un fel de atelier de sărbătoare. Recunosc că nu am implicat părinții în organizarea activității, 
deoarece am făcut totul în mare secret, nici măcar copiii nu știau ce vor face la ,,serbare”. Credeau că vor 
colinda în fața părinților și mare le-a fost mirarea și satisfacția în timpul derulării probelor. 

 Pentru început, am gândit ca loc de desfășurare sala de sport a școlii, oferind spațiul necesar mulțimii 
de părinți, bunici, unchi, mătuși, verișori invitați. Materialele necesare tuturor activităților le-am așezat într-
o anumită ordine pe mese, la îndemâna membrilor familiilor. 

 Activitatea am dorit-o a fi o desfășurare a tuturor obiceiurilor de iarnă, de aceea am început cu 
împodobirea bradului. Participanții au descoperit pe masă punga de popcorn, ață macrame și ac și au fost 
îndemnați să realizeze o ghirlandă. Bucuria cea mare a fost că au putut savura din popcorn la discreție, atât 
copiii cât și părinții. Când au fost gata, au legat capetele și au obținut o ghirlandă uriașă. 

 
 
 
 
 
  
 
  
 Și pentru că fiecare sfârșit de an ne duce cu gândul la dorințe împlinite, următoarea activitate a fost 

scrierea unei dorințe a familiei pe Steluța dorințelor arzătoare. După ,,serbare” eu am strâns toate steluțele 
și urma ca anul acesta să le dau părinților să vadă dacă ceea ce au scris pe steluța arzătoare s-a îndeplinit. 
Din păcate, pandemia ne separă fizic unii de alții. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bucuria copiilor de pretutindeni este să facă un om de zăpadă. Fiind în interior, provocarea a fost să 

confecționeze fiecare propria variantă de om de zăpadă din materialele descoperite pe masă: baloane albe, 
sfoară pentru legat, markere și ,,fular”. Iată ce a ieșit: 
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 Apoi am dat în mintea copiilor și ne-am bătut cu ,,bulgări de zăpadă” confecționați anterior din hârtie. 

Dovada că sărbătorile ne aduc aminte de copilărie și ne fac mai umani, indiferent de vârstă. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 A urmat vizionarea scurt-metrajului animat ,,Lily and the snowman” (sursa: https:// 

www.youtube.com/watch?v=ZC9vB5AUU2M), filmuleț care prezintă prietenia dintre o fetiță și un om de 
zăpadă de-a lungul anilor. După vizionare s-au tras concluziile împreună: să nu uităm de cei dragi și să 
acordăm timp persoanelor/activităților îndrăgite. Am putut observa câteva perechi de ochi înlăcrimați, semn 
că mesajul a fost bine înțeles. 

 Și cum sărbătorile de iarnă nu sunt adevărate fără vestitele colinde, am colindat împreună patru 
colinde de suflet, cunoscute chiar și de frățiorii mai mici. Momentul a fost emoționant.  

Păreri ale părinților: ⃰ ,,Noi participăm la toate activitățile lui Alex. Acestea reprezintă momente 
unice cu care doar acum ne întâlnim. Întotdeauna am considerat activitățile extrașcolare importante, în 
primul rând pentru că copilul este foarte bucuros și emoționat, în al doilea rând pentru că avem ocazia să 
interacționăm cu ceilalți părinți și vedem felul în care comunică Alex cu colegii în astfel de situații.” (mama 
lui Alex F.) 

  ⃰,, Ingredientele timpului petrecut împreună: încredere, conectare, validare, empatie, înțelegere, 
sentimentul că sunt valoros și contez, atașament.” (mama Anisiei C.) 

  ⃰ ,, Activitățile extrașcolare ne adună familia împreună. Adulți fiind, uităm să fim copii, iar mărunțeii 
ne reamintesc că viața înseamnă mai mult decât muncă. Cu drag participăm la activitățile propuse de 
doamna, cu atât mai mult cu cât părinții din clasă sunt oameni deschiși și frumoși, iar copiii ne umplu de 
veselie și bucurie viața.” (mama lui Ruth V.) 

În concluzie, pot spune că activitatea extracurriculară este o componentă educativă valoroasă și 
eficientă, căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenție, adoptând o atitudine creatoare atât în modul 
de realizare, cât și în relațiile cu școlarii, asigurând astfel o atmosferă relaxantă, care să permită stimularea 
creativă a copiilor. 
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ROLUL PARTENERIATULUI GRADINIȚĂ -FAMILIEI ÎN SOCIALIZAREA 

COPIILOR LA VÂRSTA PREŞCOLARĂ 
 

PROF. PAGNEJER IULIA CLAUDIA, GRADINIȚA NR. 196, 
 SECTOR 3, BUCUREȘTI 

 
Mediul familial este întâiul mediu psiho-uman şi cultural în care se realizează organizarea 

comportamentului copilului. El este locul trăirilor emoţionale, al intimităţii şi încrederii exclusive, unde 
copilul este ajutat să se dezvolte pe sine ca om, să se integreze în viaţa socială după modelul celor care îl 
înconjoară şi cu care este înclinat să se identifice. Prima relaţie a copilului se stabileşte cu mama, iar de 
confortul şi de securitatea acestei relaţii depinde în mare măsură capacitatea copilului de a stabili alte relaţii 
mai târziu, precum şi calitatea acestora. 

Derularea unor activităţi în parteneriat cu părinţii. Un exemplu în acest sens ar fi Ziua Porţilor 
Deschise. În această zi părinţii pot participa şi ei, alături de copiii lor la o zi obişnuită din grădiniţă. Ei pot 
participa la toate activităţile desfăşurate, precum pictat, colora, activităţi matematice, practice, jocul liber. 
În cadrul acestor activităţi, părintele poate participa ca simplu observator sau dimpotrivă acesta se poate 
implica alături de cadrul didactic în activitatea desfăşurată. Aşadar se pot organiza în funcţie de aptitudinile 
şi interesele părintelui interesat, diferite activităţi precum citirea unei poveşti de către un părinte sau chiar 
de către mai mulţi, pe diferite roluri (povestitor, balaur, prinţesă) sau părintele poate prelua pentru un anumit 
interval de timp funcţia de educator, învăţându-i pe copii un cântec, dans sau joc. Un alt tip de activitate 
desfăşurat de părinţi în cadrul acestei forme de colaborare cu grădiniţa ar putea fi prezentarea propriei 
meserii, astfel ei împărtăşindu-şi experienţa într-un anumit domeniu, această activitate fiind totodată şi 
instructivă pentru copii. Prin această implicare activă în activitatea didactică desfăşurată în cadrul 
grădiniţei, părintele va putea nu numai să vadă cum decurge o zi din viaţa copilului său în grădiniţă, care 
sunt activităţile desfăşurate, metodele folosite şi materialele utilizate, ci mai ales îşi va putea observa copilul 
în grupul de colegi, îi va cunoaşte progresele, dar şi insuccesele şi va afla cum să-l sprijine acasă. Totodată 
şi educatorii vor putea remarca felul cum părinţii îşi motivează copiii, cum discută şi se comportă cu ei, dar 
şi cum îi ceartă sau îi sancţionează atunci când aceştia au greşit. 

 Serbări, excursii, expoziţii cu lucrările copiilor. De cele mai mai multe ori, părinţii participă doar ca 
spectatori la serbările copiilor, nefiind implicaţă direct în munca copilului şi a educatorului din spatele 
acestor reprezentaţii, ci văzând doar rezultatul final ale acestora. Prin crearea parteneriatelor familie-
grădiniţă în cadrul acestor serbări se poate introduce de exemplu şi un dans, un cântec sau o scenetă pregătită 
şi interpretată doar de către părinţi sau chiar de către părinte alături de copil. Prin implicarea părinţilor în 
astfel de activităţi, aceştia au posibilitatea să descopere şi să cunoască inclinaţiile artistice ale copilului, să-
şi aprecieze obiectiv copiii şi chiar săşi însuşească unele metode educative noi. În ceea ce priveşte 
expoziţiile copiilor, părinţii sunt deja obişnuiţi cu expunerea lucrărilor de artă a copiilor, dar se pot organiza 
diverse evenimente în cadrul cărora părinţii să poată achiziţiona lucrările copiilor, iar suma de bani adunată 
să fie folosită în scopuri caritabile sau pentru achiziţionarea materialelor didactice. Sărbătorirea în comun 
a unor evenimente deosebite precum participarea la o slujbă religioasă la sărbătoarea Sfântului Nicolae a 
copiilor alături de părinţii lor. Înainte de aceste sărbători părinţii pot participa la derularea unor activităţi 
opţionale precum confecţionarea articolelor decorative înainte de sărbătoarea Crăciunlui 

Ce trebuie să facă familia pentru a îndeplini trebuinţele sociale ale copilului ? În primul rând 
trebuie să comunice, apoi sa faciliteze relaţiile de prietenie, in vederea satisfacerii nevoilor de a înţelege 
lumea adulţilor, de a cunoaşte lumea reală dar şi trebuinţa de a fi singur sau de a-şi asuma rolul propriului 
sex.  

 Pentru satisfacerea acestor trebuinţe, esenţială este o atmosferă familială sanătoasă, calmă şi 
echilibrată.Succesul acţiunii de socializare pozitivă a copilului depinde de climatul socio-afectiv din 
familie. Copilul acceptat de către părinţii lui va beneficia de interacţiuni pozitive, va avea încredere în sine, 
va comunica uşor, se va integra bine în grupuri, va manifesta comportamente sociale adecvate în toate 
împrejurările. 
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 Permisivitatea- copilul trăieşte experienţe variate, acţionează fără teama de pedeapsă din partea 
părinţilor. Când copilul simte căldura afectivă a părinţilor, acesta se dezvoltă ca o persoană autonomă, 
încrezătoare în sine şi în alţii. În relaţia dintre părinţi şi copii pot să apară uneori însă ruperea legăturilor, 
discrepanţe, conflicte. Iată mai jos o posibilă determinare a exceselor părinţilor. 

 Divergenţa metodelor educative şi lipsa de autoritate a parinţilor.  
Părinţii care nu se pun de acord in legătură cu atitudinea ce trebuie adoptată faţă de diferite conduite 

ale copilului, chiar faţă de capriciile sale, pot contribui la constituirea unui mediu patogen pentru acesta. 
Una dintre cele mai importante sarcini parentale constă în a-l învăţa pe copil să suporte frustraţia şi 
conflictul, să se comporte adecvat în raport cu ele, pentru a evita formarea şi exacerbarea unor trebuinţe 
egoiste care împiedică adaptarea la cerinţele sociale. 

 Atitudinea rece – indiferentă a parinţilor nu creează premisele necesare formării emoţilor, 
sentimentelor simpatetice şi atitudinilor pozitive faţă de societate. La şcoală copilul respins de părinţi este 
brutal, nu suportă să fie pus în inferioritate, la joc este închis în sine, nu se destăinuie, neîngrijit şi respins 
de către colegi. Faţă de răceala afectivă şi antipatia manifestată de către părinţi, copilul reacţionează tot prin 
antipatie şi agresivitate. Insuficienta îndrumare paternă resimţită de copii, este considerată de cercetători 
drept o cauză a dissocialităţii. 

 Atitudine autocrată, tiranică a părinţilor. Datorită măsurilor disciplinare brutale, copiii unor părinţi 
prea autoritari cu atitudini autocrate, se vor supune faţă de părinţi, dar vor manifesta ostilitate şi agresivitate 
latentă care se va concretiza în atitudinea faţă de ceilalţi. Studiile privind relaţiile dintre tatăl tiran şi copii 
menţionează faptul că adeseori pot avea loc conflicte, care pot sfârşi printr-o ruptură a relaţiilor cu părinţii 
şi fuga de acasă. 

 În condiţiile deficitului de socializare, copiii îşi formează atitudini şi trăsături negative, indezirabile: 
toleranţă scăzută la frustrare, autocontrol deficitar, egocentrism, impulsivitate, agresivitate, subestimarea 
gravităţii greşelilor şi a actelor dissociale comise, nedezvoltarea sentimentelor morale a motivelor 
superioare de ordin social, indiferenţă şi dispreţ faţă de activităţile sociale utile, imagine falsă despre 
relaţiile interpersonale, autonomie şi libertate individuală.  

 În contextul actual al familiei, este necesar ca grădiniţa să intensifice colaborarea cu aceasta în sensul 
realizării unităţii de cerinţe; niciunul din mediile amintite nu asigură deplina socializare a copilului 
acţionând singur, ci numai complementarizându-şi contribuţiile.  

 
 
BIBLIOGRAFIE: 
• Maria VOINEA, Psihosociologia familiei, editura Universităţii Bucureşti, 1996; 
• Magdalena DUMITRANA, Copilul, familia şi grădiniţa, editura Compania, 2000 
• Carmen BULZAN, Formarea civică, editura Meteor Press, 2006; 
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IMPORTANȚA COLABORĂRII DINTRE GRĂDINIȚA ȘI FAMILIE 

 
PROF.INV.PRESCOLAR: PALOȘ CLAUDIA DANIELA 

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 19  
DROBETA TURNU SEVERIN, MEHEDINȚI 

 
,,Un copil este ca o sămanta de floare...Cât de frumos va creşte, cât de frumos va rodi, depinde de 

grădinarul care o va îngriji, de ce pămînt şi de câtă lumină şi apă are, de cât e de ferită de frig, de furtună 
şi de soare prea tare. E atât de plăpândă...  

Cum ai putea s-o rupi ori să o calci în picioare, când e tot ce va mai rămâne în urma ta?”  
Irina Petrea  
După cum bine se ştie, familia reprezintă factorul primordial în educarea unui copil şi educaţia începe 

în familie, de aceea legătura dintre gărdiniţă şi mediul familial va trebui să se întrepătrundă.  
Educaţia în familie are ca scop formarea unui om cu o dezvoltare multilateral şi armonioasă. Părinţii 

sunt datori să crească copilul, să se îngrijească de sănătatea, educaţia, învăţătură şi pregătirea profesională 
a acestuia. Această funcţie are ca finalitate integrarea eficientă a individului în societate, acest lucru 
realizându-se prin formare dupa un anumit ideal de personalitate.  

A fi părinte în sec. XXI, într-o periodă marcată de profunde şi rapide transformări sociale, este o 
misiune din ce în ce mai dificilă. Familia are nevoie desprijin şi sustinere pentru a rezolva problemele 
ridicate de creşterea generaţiilor de astăzi. Aceasta nu are întotdeauna cunoştinţe psihopedagogice necesare 
educării copiilor. Educatorii profesionişti suntem noi. De aceea avem datoria ca prin activităţile ce le 
desfăşurăm să pregătim familia pentru a-şi cunoaşte copilul, să o antrenăm în procesul educaţional.  

Prin activităţile de parteneriat cu părinţii, ne asigurăm un sprijin în propria activitate, o educaţie solidă 
a copilului, iarprezenţa familiei în cadrul grădiniţei va fi liantul între copil şi mediul necunoscut iniţial.  

Dragostea, familia, şcoala sunt esenţe indispensabile în viaţa fiecărui om. Ca primă veriga a 
sistemului educativ, familia are responsabilităţi clare şi diverse. Este foarte importantă în educaţia din 
copilarie deoarece individul ia primele impresii din mediul înconjurător, din familie. Tot din mediul familial 
copilul absoarbe ca un burete conduitele şi obiceiurile celor din jur.  

Individul va repeta şi va imita persoanele semnificative din viaţa sa, va avea aceleaşi păreri, idei, 
concepţii. Calitatea educaţiei primate în familie depinde îndeosebi de nivelul de educaţie al părinţilor şi al 
familiei ce vine în contact cu copilul, în special sub aspect moral şi comportamental.  

Funcţia principal a familiei - educarea copiilor este deformată cu largi şi dramatice consecinţe, astăzi, 
motivele fiind dintre cele mai diferite: lipsa timpului, situaţia financiară grea, violenţa, lipsa de comunicare. 
Colacul de salvare este dragostea, care aduce cu sine comportare adecvata şi respect. Familia este unicul 
loc unde omul se simte dorit, asteptat, iubit, drag şi scump pentru fiecare membru al ei, unde persoana ar 
putea să se pronunţe sincer asupra tuturor problemelor, ar putea fi înţeleasă, susţinută, încurajată, unde s-ar 
putea relaxa nu numai fizic ci şi spiritual.  

De la venirea în grădiniţa educatoarea întreprinde activităti de cunoaştere a copiilor şi familiilor 
acestora. Studiază dosarele personale, chestionarele aplicate la început de an, organizează colectivul de 
părinţi alegând comitetul de părinţi şi repartizează fiecăruia atribuţiile. Stabileşte un program de activităţi 
cu familia, proiecteză întâlniri individuale şi colective, consultaţii, activităţi extracurriculare. Ţine legătura 
permanent cu părinţii prin orice mijloace, fie telefonic sau prin e-mail, prin corespondenţa sau prin 
avizierele şi panourile de la clasa, accesul la portofoliul copilului s-a dovedit a fi eficient şi multumitor 
pentru ambele părţi.  

Participarea părinţilor la activităţile demonstrative a permis părinţilor să fie proprii evaluator ai 
copilului şi posibilitatea de a-l aprecia ţinând seama de cerinţele educatoarei cât şi a colectivului din care 
face parte. Serbările reprezintă o altă modalitate de colaborarecu familia.  

Dacă familia va fi implicate de la început în programul educative, ea va percepe corect importanţa 
colaborarii cu grădiniţa şi beneficiile acestei colaborări, iar implicarea sa în activitatea grădiniţei va fi 
constientă, interesantă şi reciproc avantajoasă.  

1184



Beneficiar în parteneriatul grădiniţă-familie este copilul care treptat prin modul de comportare va 
scoate în evidentă rezultatele acestui parteneriat şi îşi va descoperi părinţii ca parte importantă a educaţiei 
sale.  

Familia educă prioritar copilul, grădiniţa continuă pe coordinate noi tot ce s-a făcut şi s-a realizat în 
familie. Lor li se adaugă natura, societatea, viaţa sub toate aspectele, considerate pe buna dreptate, cel mai 
mare dascăl!  

CONCLUZII  
* Mulţi părinţi pretind că îşi cunosc bine copiii, dar nu ştiu să acţioneze;  
* Unii părinţi folosescpedeapsa corporală în aplanarea conflictelor;  
* Alti părinţi pun accent pe asigurarea condiţiilor materiale, copiii fiind frustraţi pe plan afectiv;  
* Unii părinţi se bazează şi pretind doar intervenţia educativă a grădiniţei, necunoscând strategii 

adecvate de acţiune pozitivă în relaţia cu copiii lor.  
 
 
 
BIBLIOGRAFIE:  
*Vrăşmaş, Ecaterina Adina, Consilierea şi educaţia părinţilor, Bucureşti, Editura „Aramis”, 2002;  
*Vrăşmaş, Ecaterina Adina, Educaţia copilului preşcolar, Bucureşti, Editura ProHumanitate, 1999;  
*Bunescu, Gheorghe, Democratizarea educaţiei şi educaţia părinţilor, www.1educat.ro;  
*Stern, H.H., Educaţia părinţilor în lume, Bucureşti, Editura Didactica şi Pedagogica,1972.  
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PARTENERIATUL ŞCOALĂ- PĂRINŢI  

ÎN PROCESUL INSTRUCTIV-EDUCATIV 
 

PANA RALUCA-TATIANA 
ŞCOALA GIMNAZIZLA COMUNA PANATAU SI  

ŞCOALA GIMNAZIALA COMUNA CANESTI 
COMUNA PANATAU SI COMUNA CANESTI, JUDETUL BUZAU 

  
 Descentralizarea sistemului de învăţământ a adus o serie de beneficii atât la nivelul şcolii, al 

comunităţii locale, cât şi la nivelul societăţii, dintre care amintim: decizii privind calitatea procesului 
instructiv-educativ, implicarea în funcţionarea şi dezvoltarea acestuia, promovarea valorilor şi a tradiţiilor 
specifice, transformarea şcolii în centru de informare şi dezvoltare pentru comunitate. Parteneriatul şcoală- 
părinţi contribuie cel mai mult şi cel mai bine la realizarea acestor beneficii.  

 În ceea ce priveşte procesul instructiv-educativ efectiv implicarea părinţilor se realizează atât în 
activităţile specifice educaţiei formale, cât şi în cele specifice educaţiei nonformale şi informale.  

La nivelul educaţiei formale implicarea părinţilor ar putea consta în a promova oferta şcolară la 
nivelul comunităţii locale, contribuind astfel, împreună cu şcoala la dezvoltarea acesteia. 

 Multe activităţi nonformale se realizează în colaborare cu părinţii. Aceştia înţeleg importanţa şi 
necesitatea desfăşurării unor astfel de activităţi pentru dezvoltarea personalităţii copiilor lor, înţeleg 
necesitatea colaborării elevilor cu prilejul unor astfel de activităţi şi rezultatele benefice pe care o astfel de 
colaborare le are la nivelul colectivului clasei, dar şi pentru ei în mediul familial şi în educaţia copiilor lor. 

 Rolul principal al serbărilor şcolare şi al activităţilor extraşcolare prilejuite de diverse sărbători 
religioase sau provenite din cultura populară (cum ar fi Sfântul Nicolae, Dragobetele, Paştile, Mărţişorul) 
este păstrarea tradiţiilor şi obiceiurilor străvechi. Ele sunt cele mai rezistente în timp, motiv pentru care, în 
ultimii ani, au reprezentat un interes deosebit pentru oameni. Familia este cea care transmite aceste obiceiuri 
mai departe şi, prin familie, şi şcoala. Prin materialele, costumele, instrumentele, mijloacele folosite, 
obiceiurile transmit informaţii asupra relaţiilor omului cu lumea înconjurătoare, asupra relaţiilor 
interumane. 

Influenţa familiei se mai manifestă în mod indirect prin utilizarea în cadrul disciplinelor predate a 
informaţiilor dobândite de elevi în contextele educaţiei informale. De exemplu, în cadrul orelor de limbi 
străine astfel de cunoştinţe pot fi folosite în predarea-învăţarea actelor de vorbire şi, ca exemple pentru 
celelalte componente ale limbii: lexic, gramatică, fonetică.  

Parteneriatele şcoală- familie sunt importante pentru dezvoltarea şi mai buna integrare a elevilor, 
pentru promovarea imaginii şcolii, a tradiţiilor şi obiceiurilor populare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliografie:  
1. Cucoş, Constantin, Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice, ediţia a 

II-a, editura Polirom, Iaşi, 2008. 
2. Pop, Mihai, Obiceiuri tradiţionale româneşti, editura Univers, 1999. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE 

 ÎN PARTENERIAT CU PĂRINȚII 
 

PROF. INV. PRESC. PANAGHIOIU ALINA DANIELA 
GRADINIȚA P.P.”ALBINUTA” NR. 1, ZARNESTI 

 
Termenul parteneriat este „definit ca asocierea a doi sau mai mulţi parteneri, iar în literatura de 

specialitate, parteneriatul reprezintă modalitatea, formală sau informală, prin care două sau mai multe părţi 
decid să acţioneze împreună pentru atingerea unui scop comun.” 

Prin încheierea parteneriatelor cu părinţii, aceştia sunt încurajaţi să ia parte la planificarea şi derularea 
programelor educative pentru copii, ceea ce implică o responsabilizare şi o eficienţă sporită. Astfel, părinţii 
au posibilitatea să-şi cunoască mai bine copiii, modul lor de manifestare în viaţa de grup, pot înţelege mai 
bine rolul lor educativ. Printre obiectivele principale ale colaborării dintre instituţiile educative şi familie 
putem aminti: înlăturarea factorilor perturbatori în cadrul comunicării grădiniţă - şcoală –familie; creşterea 
gradului de implicare a părinţilor în toate activităţile şcolare şi extraşcolare; schimbarea mentalităţii 
neadecvate a unor părinţi faţă de grădiniţă / şcoală; cunoaşterea de către părinţi a posibilităţilor şi nevoilor 
psiho-fizice ale copiilor; învăţarea unor deprinderi şi tehnici de muncă intelectulală sub formă de activităţi 
comune elevi – părinţi – cadre didactice. Majoritatea părinţilor au nevoie de informaţii de bază referitoare 
la copiii lor. Ei vor să fie informaţi despre scopul de bază al programului educativ la care participă copiii 
lor şi doresc să fie implicaţi în luarea deciziilor. Părinţii vor să fie la curent cu progresele copilului. Pentru 
realizarea parteneriatului cu părinţii este esenţial ca: părinţii să fie priviţi ca participanţi activi, care pot 
aduce o contribuţie reală şi valoroasă la educarea copiilor lor; să se recunoască şi să se valorifice 
informaţiile date de părinţi referitor la copii; părinţii să ia parte la adoptarea deciziilor referitoare la copiii 
lor; responsabilitatea să fie împărţită între părinţi si educatoare; părinţii să facă parte din comitetele de 
părinţi; să ajute la continuarea programului educativ acasa; să urmarească în mod regulat progresul copiilor 
lor; să ia parte, să sprijine activităţile extraşcolare organizate împreuna cu educatoare. Datorită diferenţelor 
de scopuri, resurse, pregătire, valori, nevoilor diferite, percepţii, atitudini, de foarte multe ori exista 
posibilitatea apariţiei unor conflicte între părinţi şi educatoare ce pot fi determinate de: o slaba colaborare; 
lipsa de informaţii; intoleranţa la stilul de viaţă al celuilalt, la opiniile sau chiar la prezenţa fizică; 
neacceptarea unor diferenţe de pregătire, condiţii sociale, morale, religie, nationalitate…; lipsa unor 
preocupări în sensul construirii relaţiilor de colaborare; numărul limitat al întâlnirilor dintre educatoare şi 
părinti; neclaritate în rolurile fiecăruia şi în responsabilităţile ce le revin; disponibilitatea redusă a părinţilor 
de a participa la activităţi ; gradul scăzut de interes al unor părinţi faţă de educaţie şi evoluţia copilului.  

De aceea, cele mai importante căi de rezolvare a conflictelor sunt: cunoaşterea reciprocă; 
comunicarea periodică cu aspecte formale şi informale; acceptarea reciprocă, înţelegere şi toleranţă faţă de 
diferenţe; evaluarea permanentă a relaţiilor comune; sprijinul acordat familiei în raport cu creşterea şi 
educarea copilului; atmosfera destinsă, non-formală şi pozitivă în întâlnirile cu părinţii; educatoarea trebuie 
să fie pregatită să asculte, să fie interesată despre sugestiile date de părinţi; atunci când ei simt că ideile le 
sunt luate în serios se vor implica mai mult în sprijinirea copilului şi a grădiniţei . În acest proces de 
colaborare, rolul conducător îl are educatoarea. Ea poate să orienteze, să ajute familia în sarcinile ce-i revin, 
să asigure o unitate de vedere şi de acţiune.  

După părerea mea, cultivarea unor relaţii de parteneriat efectiv între grădiniţă şi familie, în sprijinul 
educaţiei şi creşterii copilului constituie cheia succesului viitor în adaptarea şi integrarea şcolară. Relaţiile 
de colaborare dintre părinţi şi unitatea de învăţământ pe care o frecventează copilul lor constituie primul 
pas către o educaţie deschisă, flexibilă şi dinamică a personalităţii copilului. Procesul de colaborare cu 
părinţii asigură atingerea scopului educaţional, şi anume de a obţine dezvoltarea globală a copilului. Prin 
colaborarea părinţilor cu grădiniţa, aceştia pot completa, sprijini şi dezvolta personalitatea copilului. 

 O educaţie adevărată şi reală se fundamentează în familie şi se continuă în grădiniţă şi şcoală. Pe de 
altă parte, tot ceea ce copilul învaţă în grădiniţă pierde din importanţă şi eficienţă în condiţiile în care părinţii 
nu întăresc şi nu valorifică programul educativ desfăşurat în cadrul grădiniţei. Toate aceste motivaţii conduc 
la necesitatea realizării parteneriatelor reale dintre familie şi grădiniţă, în care spre beneficiul copiilor, 
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implicarea familiei în viaţa grădiniţei să fie una concretă, activă şi de durată, aşa încât membrii acestora să 
devină parteneri reali în educaţia copiilor lor. 

 Educaţia extraşcolară permite de asemenea implicarea directă a preşcolarilor în activităţi. sunt foarte 
îndrăgite de copii și părinți, deoarece îi provoacă să se implice afectiv şi efectiv în realizarea sarcinilor, în 
căutarea şi sortarea materialelor necesare, în culegerea de informaţii şi curiozităţi referitoare la tema aleasă. 

 Am considerat că implicând părinții în activități școlare și extrașcolare, acestea vor fi mai atractive 
pentru preşcolari, iar părinții vor fi mai implicați și mai conștienți de actul didactic, de importanța grădiniţei 
în viața copilului, realizând, astfel progres în activitatea didactică. 

În urma derulării parteneriatului grădiniţă-familie am constatat un progres în ceea ce priveşte 
antrenarea preșcolarilor într-un număr cât mai mare de activităţi extraşcolare şi în domenii diverse, iar în 
alegerea strategiilor de abordare am avut în vedere compararea obiectivelor din taxonomiile cognitive, 
afective şi psihomotrice, cu tipurile de inteligenţă sau cu diverse metode şi tehnici, în funcție de nivelul 
grupei pe care o conduc. În asemenea situaţii, măiestria profesorului trebuie susţinută de diagnoza 
psihologică, fiind necesară în acelaşi timp şi o colaborare directă, permanentă între profesor, părinte şi 
copil. 

Serbările şcolare reprezintă evenimente de o importanţă deosebită în activitatea copiilor şi în viaţa 
familiilor acestora-atât din punct de vedere afectiv, cât şi cognitiv, dând ocazia copiilor de a prezenta, într-
o manieră personală şi originală, tot ce au învăţat pe parcursul unui semestru sau an şcolar. Acest tip de 
activităţi extracurriculare au reprezentat întotdeauna un prilej de manifestare inedită al talentului nativ al 
copilului. Este o ocazie în care copilul îşi poate pune în valoare inteligenţa dominantă descoperită şi 
valorificată de cadrul didactic. De multe ori familia este surprinsă de potenţialul propriului copil. 

Toate acestea contribuie la sudarea relaţiilor dintre copii, părinţi și educatoare. 
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SERBĂRILE ŞCOLARE, BUCURIA TUTUROR 

 

PROFESOR ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR, 

PANCIU EMILIA MARIANA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 129, SECTOR 4, BUCUREŞTI 
 

Orice serbare şcolară era ca o sărbătoare înaintea apariţiei pandemiei pe teritoriul ţării noastre, bucuria 

părinţilor şi a copiilor se citea pe feţele lor. Chiar dacă traversăm această perioadă dificilă, noi dascălii nu 

renunţăm la organizarea acestor minunate evenimente. Serbările se vor desfăşura on-line, încercând să 

transmitem aceleaşi emoţii ca până acum. 

Serbarea şcolară este pregătită cu multă răbdare, dedicare şi pricepere. Programul pentru serbare 

trebuie să cuprindă materiale accesibile vârstei copilului, să ţinem cont de anotimpul în care suntem şi de 

evenimentul pe care-l marcăm.  

Când organizăm serbări trebuie să ţinem cont de conţinut, să stabilim anumite reguli, decorul să fie 

atent ales, să se încadreze în tema serbării, costumaţia copiilor si-a educatoarei să se încadreze în subiectul 

serbării, accesoriile, fondul muzical, semnalele sonore, jocul de lumini reprezintă elemente importante 

pentru realizare unei serbări bine realizate, minunată. 

Serbările şcolare contribuie la acumularea de cunoştinţe şi la lărgirea orizontului de cunoaştere a 

copiilor. Înţelegând şi memorând poezii şi cântece li se dezvoltă memoria şi li se îmbogăţeşte vocabularul. 

Această formă de învăţare este condiţionată de dezvoltarea atenţiei. 

Ca în fiecare an serbarea de Crăciun reprezintă unul din momentele cele mai încărcate de emoţie 

pentru copii, parinţi, bunici şi cadre didactice în aşteptarea lui Moş Crăciun. 

Activităţile extraşcolare în general oferă cele mai eficiente modalităţi de formare a caracterului 

copiilor încă de la grădiniţă. 

Sărbătorilor de iarnă au ceva magic, sunt cele mai iubite.  

Crăciunul înseamnă bucurie odată cu venirea lui Moş Crăciun, reunirea familiei în jurul bradului, 

prilej de petrecere, iar în plan religios Naşterea Domnului.  
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE 

 
REALIZATE IN PARTENERIAT CU PARINȚII 

PROF. PANȚIRU ELENA-NICOLETA,  
LICEUL TEORETIC NR.1 PERIȘ 

 
Omul poate deveni om numai prin educaţie. El nu e nimic decât ceea ce face educaţia din el. 

(Immanuel Kant) 
Copilul este obiectul acțiunii educative exercitată de școală și familie. Relațiile interpersonale între 

profesori și părinți au un caracter social. Ele se definesc în funcție de statutul și rolul pe care-l au atât 
profesorii cât și părinții în cadrul activității educative. Profesorul este acela care imprimă un mod sau altul 
de manifestare a acestei relații. El trebuie să mediteze asupra problemelor pe care să le discute cu părinții 
elevilor. 

Pe părinți îi interesează viitorul copilului și ei sunt sensibili la tot ce se referă, la posibilitățile de 
dezvoltare a elevului. Prezentând părinților aceste posibilități, precum și mijloacele de realizare, apropiem 
pe părinți de școală 

 Cooperarea școlii cu familia îmbracă forme variate, în funcție de instituțiile școlare, forme concrete 
și particulare determinate de marea diversitate a funcției educative a familiei și a relațiilor ei cu școala. 
Acest proces se bazează însă pe atitudinea pozitivă a părinților care văd în școlarizarea copiilor factorul 
principal de promovare socială. În fiecare an scolar, dirigintele clasei incheie un parteneriat cu Comitetul 
de parinti al clasei. 

 În continuare voi prezenta un model de pareteneriat încheiat cu părinții elevilor clasei la care sunt 
dirigintă. 

 
PARTENERIAT CU PĂRINŢII  
elevilor clasei a VI-a  
Diriginte prof. PANȚÎRU ELENA-NICOLETA 
DURATA PREZENTULUI PARTENERIAT: anul şcolar 2020-2021 
MOTIVAŢIE 
Necesitatea menținerii unității de cerințe în educația copilului; 
Necesitatea realizării unei legături reale între şcoală şi familie ca parteneri egali în educația 

preadolescentului; 
SCOPUL: 
Dezvoltarea parteneriatului cu părinții; 
Implicarea şi participarea reală a părinților în activitățile la clasă şi cele extracurriculare; 
OBIECTIVE: 
Formarea părinților în spiritul ideii de parteneri egali în educația copiilor; 
Convingerea părinților pentru a investi în dezvoltarae personlă a copilului şi a grupului în ansamblu; 
Implicarea părinților în atragerea de resurse ( financiare sau materiale) necesare unei mai bune 

desfăşurari actului educațional; 
Creearea unui mediu educational pozitiv, favorabil, adecvat pentru o stimulare continuă a învățării 

spontane a copilului; 
Achiziționarea de către părinți a unor informații şi cunoştințe pe care să le folosească în educația 

propriilor copii; 
 
GRUP ŢINTĂ: Părinții elevilor clasei a VI-a  
 
RESURSE UMANE: părinți, cadre didactice, copii 
 
RESURSE MATERIALE: 
Materiale informative în domeniul educației 
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Reviste de specialitate și manuale 
Psihologia copilului 
Pedagogie şcolară 
 
Calendarul acțiunilor 
 

Nr. 
ctr. 

Activități propuse Obiective Data 

1. “ Să ne cunoaștem copiii !” Schimb de informații privind comportamentul 
copiilor în familie şi la şcoală 

 
Sept. 2020 

2. “Ce nu ne place la copilul 
nostru?” 

Sugestii pentru eliminarea comportamentelor 
problematice la copii 

 
Oct. 
2020 

 
3. 

În așteptarea lui Moș Nicolae si 
a lui Moș Crăciun 

Implicarea părinților în realizarea unor mini-
cadouri pentru copiii lor și implicarea lor in 
activități de voluntariat 

 
Dec. 
2020 

 
4. 

Familia şi copilul Consilierea părinților cu privire la relațiile ce 
trebuie să existe între copii şi membrii familiei 

 
Feb. 2021 

 
5. 

Drepturile copilului Informarae părinților asupra “ Drepturilor 
copiilor conform Convenției Națiunilor Unite 

 
Martie 
2021 

 
6. 

Cum reacționam când ne 
supără copilul 

Prezentarea unor cazuri concrete şi a soluțiilor 
ce se impun 
Completarea unor chestionare referitoare la 
relația părinte - copil 

 
 
Mai  
2021 

7.  Ziua Copiilor Implicarea părinților în sărbătorirea Zilei 
Copiilor 
Participarea alături de copii la activitățile 
desfăşurate cu aceasta ocazie 

 1 iunie 
2021 

8. Evaluare program Analiza activităților desfăşurate şi gradul de 
implicare al părinților în activitățile propuse 
Completarea unor chestionare despre educația 
copiilor 

 
Iunie 
2021 

 
Preşedinte Comitet de părinți,  
 
..........................................  
 
Membrii Comitetului de părinți 
 
.............................................. 
.............................................. 
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ACTIVITĂŢILE EXTRACURRICULARE ȘI ROLUL LOR ÎN  

EDUCAŢIA COPIILOR IN PARTENERIAT CU PARINTII 
 

PROF. INV. PRIMAR PASCU LUMINIȚA MIHAELA 
 LICEUL SANITAR “ANTIM IVIREANU”-RM. VALCEA 

 
Modelarea, formarea şi educaţia omului cere timp şi dăruire. Timpul istoric pe care îl trăim cere 

oameni în a căror formaţie caracterul şi inteligenţa se completează pentru propria evoluţie a individului. 
În şcoala contemporană eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte copilul pentru 

participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării personalităţii 
copiilor. 

În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect psihointelectual, fizic şi 
socioafectiv, pentru o cât mai uşoară integrare socială. Complexitatea finalităţilor educaţionale impune 
îmbinarea activităţilor curriculare cu cele extracurriculare. 

După o binecunoscută clasificare UNESCO, educaţia extracurriculară, adică educaţia de dincolo de 
procesul de învăţământ, apare sub două aspecte principale:  

- educaţia informală – reprezintă influenţa incidentală a mediului social transmisă prin situaţiile vieţii 
de zi cu zi  

- educaţia non-formală, care se realizează fie în sistemul de învăţământ, fie în cadrul unor organizaţii 
cu caracter educativ. 

Educaţia este un parteneriat între acasă şi şcoală. Este esenţială implicarea părinţilor la toate nivelurile 
şi este nevoie de colaborarea dintre cele două instituţii. Pentru ca această colaborare să fie funcţională 
trebuie să se stabilească o comunicare eficientă. 

Părinţii pot facilita dezvoltarea copiilor prin: 
• Identificarea punctelor forte şi a intereselor copilului şi oferirea de oportunităţi de dezvoltare a 

acestora; 
• Discutarea erorilor şi insucceselor ca oportunităţi de învăţare şi asistarea copilului în identificarea 

unor soluţii mai eficiente pentru depăşirea viitoarelor obstacole; 
• Creşterea simţului responsabilităţii prin implicarea în sarcini gospodăreşti adecvate vârstei; 
• Oferirea unor reguli clare şi pe înţelesul copilului despre comportamente potrivite sau nepotrivite; 
• Limitarea timpului petrecut la TV, la calculator, pe telefon sau tabletă şi oferirea suportului pentru 

activităţile şcolare; 
• Aprecierea efortului depus de elev şi stabilirea unor aşteptări care nu sunt prea distanţate de 

potenţialul actual al copilului. 
Părinţii au o influenţă mai mare în ceea ce priveşte performanţa şcolară, simţul responsabilităţii, 

comportamentul faţă de adulţi, iar grupul de prieteni este important pentru învăţarea cooperării, a negocierii 
şi pentru dezvoltarea abilităţilor sociale. 

Dezvoltarea este influenţată atât de factori genetici cât şi de mediul în care trăieşte copilul. Atât 
potenţialul transmis genetic cât şi experienţele din cadrul familiei, al şcolii sau interacţiunile cu alţi copii 
sunt importante pentru dezvoltarea cognitivă şi socio-emoţională a copilului. 

Lucrurile pe care le pot face părinții cu copiii acasă pentru a-l ajuta în activitatea de la şcoală: 
- Să îndemne copilul să citească şi să-i ceară să povestească; 
- Să-l întrebe despre şcoală şi să se arate interesaţi de ceea ce învaţă copilul; 
- Să-i ofere posibilitatea de a continua cele realizate la şcoală: fișă de lucru, căutare de informații, 

desen, pictură, decupare, lipire etc.; 
- Să-l sprijine în demersurile investigative ; 
- Să se asigure că vin ,,mulţumiţi’’ de la şcoală şi că se întorc acolo cu plăcere. 
Activităţile extracurriculare organizate împreună cu elevii noştrii au conţinut cultural, artistic, 

spiritual, ştiinţific, tehnico-aplicativ, sportiv sau simple activităţi de joc sau de participare la viaţa şi 
activitatea comunităţii locale. 
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Activităţile extraşcolare, în general, au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferă cele mai eficiente 
modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare, deoarece sunt factorii educativi cei 
mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora. 

Activităţile complementare concretizate în excursii şi drumeţii, vizite, vizionări de filme sau 
spectacole imprimă copilului un anumit comportament, o ţinută adecvată situaţiei, declanşează anumite 
sentimente. O mai mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului o au activităţile extraşcolare care 
implicăîn mod direct copilul prin personalitatea sa şi nu prin produsul realizat de acesta. Activitatea în afara 
clasei şi cea extraşcolară trebuie să cuprindă masa de copii. 

Experienţa în mijlocul copiilor ne-a întărit convingerea că serbările şcolare au un caracter stimulator 
atât pentru micii artişti, cât si pentru părinţii lor. Am explicat, în momente oportune, cu tact şi cu răbdare, 
motivul si sensul serbării, am antrenat părinţii în pregătirea acestor manifestări deosebite, iar copiii au fost 
stimulaţi să participe activ, fiecare primind rolul potrivit preferinţelor si talentului său. 

 În timpul fiecărui ciclu de cinci ani ai şcolii primare, cu fiecare generaţie, am căutat să descoperim 
şi să cultivăm talentele copiilor. Prin conţinutul bogat şi diversificat al programului pe care îl cuprinde, 
serbarea şcolară valorifică varietatea, preocuparea intereselor şi gusturilor şcolarilor. Ea evaluează talentul, 
munca şi priceperea colectivului clasei şi transformă în plăcere şi satisfacţie publică străduinţele 
colectivului clasei şi ale fiecărui copil în parte. 

O altă activitate deosebit de plăcută care contribuie la stimularea personalităţii elevilor este excursia. 
Aceasta ajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică a copilului, la educarea lui cetăţenească şi patriotică. 
Excursia este cea care îl reconfortează pe copil, îi prilejuieşte însuşirea unei experienţe sociale importante, 
dar şi îmbogăţirea orizontului cultural ştiinţific. Prin excursii elevii îşi suplimentează şi consolidează 
instrucţia şcolară dobândind însuşirea a noi cunoştinţe. Excursiile reprezintă finalitatea unei activităţi 
îndelungate de pregătire a elevilor, îi ajută săînţeleagă nu numai din perspectiva evadării din atmosfera de 
muncă de zi cu zi ci şi ca un act de ridicare a nivelului cultural. 

 Spectacolele constituie o altă formă de activitate extracurriculară în şcoală, prin care copilul face 
cunoştinţă cu lumea minunată a artei. Deşi această formă de activitate îl pune pe copil în majoritatea 
cazurilor în rolul de spectator, valoarea ei deosebită rezidă în faptul că ea constituie o sursă inepuizabilă de 
impresii puternice, precum şi în faptul că apelează, permanent, la afectivitatea copilului. 

Doar prin efortul comun al şcolii şi al familiei, de a stimula şi sprijini dezvoltarea copilului, într-un 
climat armonios şi lejer, accesibil, educaţia se va realiza cu succes, în avantajul copilului. 

 
 
 
Bibliografie: 
1. Ionesc, M., Chiş, V., Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activităţile de instruire şi 

autoinstruire, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001 
2. Jinga, Ioan; Istrate, Elena, (1998 ), Manual de pedagogie, Ed. ALL, Bucureşti; 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE REALIZATE ÎN 

PARTENERIAT CU PĂRINȚII 
 

PATRU ELENA GABRIELA 
 
 Importanța unei relații bune între familie și școala, au un scop comun acela de dezvoltare globală și 

armonică a copiilor și, prin urmare, trebuie să fie o sarcină comună; o modalitate de a facilita realizarea 
acestui obiectiv principal. În zilele noastre școlile și părinții cer acest sprijin și colaborare reciprocă, dar 
este dificil de făcut în practică, deoarece există programe contradictorii dificil de a avea timp și, de 
asemenea, nu întotdeauna părinții sunt dispuși sau în caz contrar, profesorii nu sunt întotdeauna deschiși la 
această colaborare. 

 Când vorbim despre participarea la școală nu se referă doar la ședințe ci și participarea la activitățile 
propuse, și că există o relație de încredere și ajutor între părinți și profesori. Această relație devine astăzi 
un pilon foarte puternic pentru eficacitatea și răspunsuri pozitive ale dezvoltării educaționale și personale 
a elevilor care a demonstrat că, în absența acestei cooperări, copilul va avea multe probleme în evoluția lui 
școlară și vor exista numeroase limitări. În caz contrar, dacă se dă această cooperare adecvată, elevul va 
evolua în mod satisfăcător și există multe avantaje de care se va bucura copilul. În fiecare an realizez un 
parteneriat cu părinţii elevilor pe care îi îndrum, parteneriat denumit “Doi parteneri-un singur scop”. 
Motivul realizării acestui parteneriat este necesitatea menţinerii unităţii de cerinţe în educaţia copilului, 
necesitatea realizării unei legături reale între şcoală şi familie ca parteneri egali în educaţia copilului. Scopul 
acestui parteneriat este implicarea şi participarea reală a părinţilor în activităţile la clasă şi la cele 
extracurriculare.Ca obiective majore ale acestui parteneriat aş aminti: formarea părinţilor în spiritul ideii de 
parteneri egali în educaţia copiilor; convingerea părinţilor pentru a investi în dezvoltarea personală a 
copilului şi a grupului în ansamblu; implicarea părintilor în atragerea de resurse (financiare sau materiale) 
necesare unei bune desfăşurări a actului educaţional; creearea unui mediu educativ pozitiv, favorabil, 
adecvat pentru o stimulare continuuă a învătarii spontane a copilului; achizitionarea de către părinţi a unor 
informaţii şi cunoştiinţe pe care să le folosească în educarea propriilor copii; implicarea părinţilor în 
atragerea şi găsirea de resurse materiale şi financiare necesare derulării serbării de Crăciun, de sfârşit de an 
şcolar, organizării de excursii şcolare. 

 Școala și familia trebuie să împărtășească preocupările, să facă schimb de informații și să gânduri 
despre educație, școală, copii și ajută la stabilirea unor legi și acorduri privind anumite acțiuni față de copil. 
Familia trebuie să aplice acordurile luate și încercarea de a transfera cunoștințele școlare în viața de zi cu 
zi și școala trebuie să realizeze la fiecare copil obiectivele convenite sau propuse și să transfere și să aplice 
cunoștințe familiare și de zi cu zi pentru viața școlară a modul în care se realizează această interrelație și 
uniune între educația formală și cea non-formală. 

Părinții au așteptări prea mult de la școală și nu iau nici o decizie pentru dezvoltarea unei relații mai 
strânse cu proprii copii. Școala pentru ei este responsabilă de educația copiilor. 

 Profesorul este urmărește să știe cât mai multe despre situația pe care elevul o are acasă, modul de 
viață și despre preocupările acestuia. Implicarea și ajutorul părinților la îmbunătățirea actului educativ, 
performanța și modul de lucru. 

 O soluție de îmbunătățire pe care cadrele didactice o propun este organizarea de activități de tot felul 
care favorizează abordarea și participarea familiilor în centre. ideile activităților concrete care au contribuit 
sunt: în principal organizarea de activități activități extracurriculare, întâlniri ale părinților cu tutori, ateliere 
de lucru, coexistență după școală, activități școală, să transmită pliante și broșuri părinților, acțiuni de 
instruire, activități de joc, întâlniri oficiale și participarea informală la întâlniri în clasă, discuții personale, 
grupuri de discuții, reuniuni regulate, excursii, petreceri, povești, jocuri. 

 Părinţii au fost captați de şcoală prin forme variate de activităţi extraşcolare, determinându-i să adere 
la ideea de colaborare activă, acceptând rolul de factor răspunzător în devenirea propriului copil. Părinții 
care au participat la activitățile extrașcolare și-au exprimat aprobarea și interesul față de educația dată de 
școală. Aceste activităţi extraşcolare au avut o importanță neaşteptat de mare în rândul părinţilor care au 
încercat relaţii noi cu copiii lor, fapt ce i-a determinat să-şi schimbe radical, în mod pozitiv, atitudinea faţă 
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de şcoală.Activităţile derulate, a îmbunătăţit considerabil legătura dintre şcoală cu familia, părinţii 
simţindu-se utili, prezentând în acest fel un interes mai mare pentru şcoală. Activităţile extraşcolare, sunt 
atractive la orice vârstă. Ele produc bucurie, stârnesc interes,facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar 
dacă necesită un efort suplimentar. 

 Elevilor li se dezvoltă spiritul operational, practic, manualitatea, dând oportunitatea fiecăruia să se 
afirme conform naturii sale. Elevii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun de 
bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi. Profesorul are posibilitatea, prin acest tip de activitate, 
să-şi cunoască elevii, să le influenţeze dezvoltarea, să-i dirijeze să realizeze mai uşor şi mai frumos 
obiectivul principal – pregătirea copilului pentru viaţă. Realizarea acestor obiective depinde în primul rând 
de profesor, de talentul său, de dragostea sa pentru elevi, de abordare a temelor, de modul creator, prin 
punerea în valoare a posibilităţilor şi resurselor de care dispune clasa de elevi . 

 Odată cu intrarea în școală, copilul trăiește în două lumi diferite: una a familiei, colorată încă de 
afectivitatea primei copilării, cealaltă, a școlii, încărcată de noi exigențe și de promisiunile viitorului, la fel 
de importante. Dacă aceste medii educaționale se completează și se susțin, ele asigură într-o mare măsură 
buna integrare a copilului în activitatea școlară și, pe plan mai general, în viața socială. 

Obiectivul cel mai important al colaborării dintre școală și familie în perioada școlarității mici îl 
reprezintă susținerea eforturilor copilului pentru ca acesta să dobândească primele instrumente ale muncii 
intelectuale și să obțină succesul școlar. Clasa reprezintă pentru elevi al doilea mediu de socializare, după 
familie. Aici elevul va trăi și experimenta, va învăța deprinderi sociale necesare pentru viață. 

 În toate cazurile de întâlniri, contacte, proiecte, raporturi mutuale, au fost implicați, în mod egal, 
elevii ca parteneri de dialog și ca beneficiari ai unor servicii educaționale de calitate necesare dezvoltării 
armonioase a personalității. 

 
 
 
Bibliografie: 
1. Boroș, Maximilian, Profesorul și elevii, Editura Gutinul, Colecția de pedagogie, Maramureș, 1994 
2. Cernea Maria, Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea procesului de învăţământ, 

Ed. Discipol, Bucureşti, 2000; 
3. Crăciunescu Nedelea, Forme de activităţi extracurriculare desfăşurate cu elevii ciclului primar, 
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IMPORTANȚA ACTIVITAȚILOR EDUCATIVE 

 IN PARTENERIAT CU PARINȚII 

 

 PROF. PAVEL STELA 

 ȘCOALA GIMNAZIALA NICOLAE BALCESCU TECUCI 
 

De aproape un an observăm că, pe fondul pandemiei, școala și educația sunt în continuă schimbare și 

transformare, că de la învățământul tradițional am trecut la învățământul online și fiecare dintre noi 

(profesori-elevi-părinți) a trebuit să se adapteze din mers. În tumultul acestor schimbări, cei mai afectați 

sunt elevii, de aceea se impune o regândire a parteneriatului școală-familie și derularea unor activități 

educative care să vină în sprijinul lor.  

Una dintre problemele cu care se confruntă elevii în prezent este dependența de calculator și de mediul 

online fără a-și da seama de pericolele la care se expun și prin urmare trebuie să gândim și să desfășurăm 

activități în colaborare cu părinții care să limiteze aspectele negative ale acestei probleme. Petrecerea pe 

internet a unui timp îndelungat afectează nu doar dezvoltarea cognitivă și emoțională a acestora, ci poate 

determina instalarea depresiei, a anxietății și a dificultăților de comunicare. La sesizarea acestor probleme, 

atât părinții cât și profesorii trebuie să fie foarte atenți, să comunice în permanență și să intervină atunci 

când este necesar.  

Copiii petrec mult timp pe internet din dorința de a socializa, de a cunoaște persoane care împărtășesc 

aceleași idei, interese, au aceleași hobby-uri, fără a-și da seama că dincolo de ecran sunt multe pericole 

care-i așteaptă. Și aici, un rol important revine familiei care trebuie să-i vegheze și să-i îndrume în această 

aventură de explorare a lumii. Ce ne facem dacă avem părinți care nu știu să utilizeze internetul sau sunt 

prea ocupați cu serviciul, ori au încredere nelimitată în copiii lor și nu-i controlează, nu-i îndrumă, nu le 

atrag atenția atunci când este cazul?  

Pentru a veni în sprijinul părinților, pe Zoom, am desfășurat activități educative, fiind abordate teme 

precum: Internetul și pericolele sale și Relația școală-familie – temelia viitorului copiilor noștri. După 

aplicarea unui chestionar online, în care aceștia au răspuns la diverse întrebări legate de relația părinte-

copil, părinte-școală, de timpul petrecut de copii pe internet de avantajele și dezavantajele utilizării acestuia, 

de riscurile la care se expun, într-una din întâlniri am detaliat punctual, cât de importantă este colaborarea 

școală - familie în această perioadă și cât de benefică este pentru elevi. 

În primul rând părinții trebuie să afle ce anume îi motivează pe copii să petreacă mult timp pe internet; 

spiritul de aventură, dorința de cunoaștere, curiozitatea, emoția, dorința de socializare și apoi să găsească 

modalități de a-i ajuta în împlinirea acelei/acelor nevoi în lumea reală. Pentru aceasta trebuie să existe o 
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relație foarte strânsă între ei, discuția să se bazeze pe sinceritate, argumentele să fie foarte solide și să vină 

cu alternative atunci când descoperă aceste motivații.  

Un subiect abordat în cadrul acestor întâlniri l-a reprezentat și modul în care părinții trebuie să ofere 

copiilor sprijin pentru o navigare creativă și sigură pe internet. Ei trebuie să le dezvolte încrederea în 

propriile capacități, să-i învețe să caute în propriul eu, ce-și doresc, ce le place, cum să fie conștienți de 

alegerile făcute, de grupurile din care fac parte. În cazul în care situația devine dificil de gestionat, părinții 

trebuie să ceară ajutorul unui psiholog, unei persoane care îi poate ghida în acest demers. S-a specificat că 

părinții nu trebuie să-și facă iluzii că pot opri copiii de la a naviga pe internet, mai ales acum când școala 

se desfășoară online. Tehnologia nu este rea, ea devine periculoasă când nu este folosită cu măsură și cu un 

scop bine definit. Folosit cu măsură și în mod corespunzător, internetul le oferă posibilitatea dezvoltării 

competențelor digitale, a gândirii critice și de asemenea, poate constitui un instrument valoros în educația 

și dezvoltarea lor. 

Prin urmare, colaborarea școală-familie trebuie să fie permenentă, nu doar cu referire la actul 

instructiv-educativ ci și în afara lui. Pentru formarea unor comportamente pozitive în rândul elevilor este 

nevoie de o comunicare continuă, de o atitudine echilibrată și deschisă din partea părinților. Pentru ca 

această colaborare să aibă efecte benefice asupra copiilor, este esențial să privim părinții ca fiind participanți 

activi care pot aduce o contribuție reală la formarea și dezvoltarea acestora.  
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„MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ! TRADIȚII ȘI OBICEIURI” 

 IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE 
 ÎN PARTENERIAT CU PĂRINȚII  

 
PÁLFI TÜNDE-ROZÁLIA PROF. INV. PRIMAR 

ȘC. GIMN. TOMPA LASZLO, ODORHEIU SECUIESC 
 
”De când mă știu, iubesc valoarea, frumusețea, sinceritatea, calitatea și, tot de când mă știu 

iubesc satul tradițional și-i ascult glasul…glasul pământului, al durerii și-al bucuriei străbunilor. 
Ascult ce-a mai rămas din toate-acestea...” (Maria Golban Șomlea) 

Din păcate multe din tradiţiile noastre se pierd sau se amestecă cu tradiţiile din alte ţări şi oricât de 
frumoase ar fi colindele englezeşti, din când în când e frumos să ne amintim şi de obiceiurile noastre vechi, 
care de fapt ne reprezintă. 

Sărbătorile de iarnă este un prilej de bucurie mai ales pentru copii, care aşteaptă cu nerăbdare 
momentul colindelor, momentul împodobirii bradului şi a sosirii lui Moș Crăciun. Programul educativ 
pentru sărbătorile de iarnă în clasa noastră poartă numele de” O Poveste adevărată”. Prin derularea acestui 
proiect ne propunem dezvoltarea sentimentului de respect şi mândrie faţă de tradiţiile şi obiceiurile 
poporului nostru, dar și înțelegerea adevăratei însemnătăți a sărbătorii creștine. Ne dorim de asemenea să 
insuflăm copiilor încrederea în puterea lor de a crea și de a visa, renunțând la televizor și la calculator. 
Proiectul prin implicarea părinţilor le oferă ocazia de a vedea evoluţia copiilor, în derularea serbării în 
fiecare an. 

În societatea noastră, educația familiară și școlară joacă un rol foarte important în achiziția de 
cunoștințe și comportamente ale copilului, de aceea ambii trebuie să aibă responsabilități și roluri 
complementare. O bună interacțiune între școală și familie, oferă copilului o imagine de apropiere între 
persoanele care se ocupă de el, astfel, acesta se simte familiar și în siguranță în cadrul școlii. 

Familia și școala sunt cele care influențează dezvoltarea individului și procesul educativ, de aceea 
este foarte importantă colaborarea tuturor celor care intervin în procesul de dezvoltare și formare al 
copilului. Parteneriatele dintre școală și familii pot ajuta profesorii în munca lor, pot perfecționa abilitățile 
școlare ale elevilor, pot îmbunătăți programele de studiu și climatul școlar și pot conecta familiile cu 
membrii școlii. 

Decembrie este luna cadourilor şi a sărbătorilor de iarnă: Crăciunul, Anul Nou şi poate  
 
 
unul dintre cele mai aşteptate momente ale anului mai ales pentru cei mici care ard de nerăbdare să 

vadă ce primesc de la Moș Nicolae în ghetuţele pregătite de cu seară.  

 
Sărbătorile de iarnă în special Crăciunul sunt sărbătorile de suflet. Amintirea copilăriei ce ne revine 

puternic în suflet şi în minte, zăpezile bogate şi prevestitoare de rod îmbelşugat, colindele şi clinchetele de 
clopoţei, mirosul proaspăt de brad dar şi de cozonaci, nerăbdarea aşteptării darurilor sub pomul de iarnă 
toate creează în sânul familiei o atmosferă de linişte și iubire. Cel mai important este Crăciunul considerat 
ca sărbătoarea naşterii Domnului nostru Iisus Hristos. Oamenii au adaptat-o creând tradiţii și obiceiuri 
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conform culturii lor specifice. Acest obicei are loc în ajunul Crăciunului sau în noaptea de Crăciun, când 
Moş Crăciun „aduce pe lângă cadouri şi bradul frumos împodobit cu globuri şi beteală”.  

Bradul care este veşnic verde simbolizează viaţa, făcându-se astfel analogie cu viaţa care intră în lume 
o dată cu Naşterea Fiului lui Dumnezeu. Crăciunul este numit sărbătoarea familiei. De aceea în fiecare an 
împodobim și noi bradul de Crăciun al clasei. Este o sărbătoare pentru noi să fim împreună 30-40 de 
persoane, suntem ca o familie mare. Pregătim daruri, unul pentru celălalt, ne bucurăm de clipele petrecute 
împreună în jurul bradului, cu credinţa că prin cinstirea cum se cuvine a sărbătorilor vor avea un an mai 
bogat. 

 
Este momentul potrivit să dăm un mic spectacol familiilor la serbarea de Crăciun. Sunt clipe de neuitat 

ce petrecem împreună, parcă am auzi glasurile îngerilor. Sunt convinsă că acești copii n-o să uite aceste 
clipe minunate.  

Le-am convins pe părinți să se joace alături de mine o scenetă de iarnă. Spectatorii fiind copii din 
clasă, propriile lor copii. Părinții la început nu erau entuziasmați de idee, dar până la urmă au convins unul 
pe celălalt. Părinții au devenit ”actori” de dragul copiilor.  

Au venit la repetiții, au pregătit împreună costumul necesar. Totul a ieșit foarte bine. Copiii erau 
surprinși văzând părinții săi pe scenă.  

Scopul meu a fost să le arăt că părinţii pot avea un aport uriaş în dezvoltarea copiilor, prin puterea 
exemplului personal. Așa au păstrat tradițiile și bunicii noștri. Sper, că până la urmă vom avea mai multe 
evenimente asemănătoare.  

 
Cam acestea au fost câteva aspecte din magia sărbătorilor de iarnă pe care le trăim împreună cu 

familiile spiridușilor mei din clasă. 
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 PARTENERIATUL ȘCOALA – FAMILIE, O NECESITATE 

 
 PROF. INV. PRIMAR PANDA MIHAELA 

 ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 24, TIMIȘOARA 
 
 Învățământul primar este o treaptă importantă și responsabilă în cadrul sistemului de învățământ. El 

constituie temelia includerii copilului în societate. Școala îl învață pe copil să se situeze printre semeni, să 
se obișnuiască cu anumite cerințe și realități sociale. Dar educația în familie constituie prima școală a 
copilului, partea cea mai importantă a pregătirii lui pentru viața socială. Școala și familia sunt cei doi poli 
de rezistență ai educației, care contribuie prin mijloace specifice la formarea tinerilor. 

 Parteneriatul dintre școală și familie se naște din necesitatea menţinerii unităţii de cerinţe în educaţia 
copilului, cu scopul de a obține implicarea şi participarea reală a părinţilor în activităţile la clasă şi la cele 
extracurriculare. 

 Obiective unui parteneriat sunt :  
 formarea părinţilor în spiritul ideii de parteneri egali în educaţia copiilor;  
 convingerea părinţilor pentru a investi în dezvoltarea personală a copilului şi a grupului în 

ansamblu; 
 implicarea părintilor în atragerea de resurse (financiare sau materiale) necesare unei bune 

desfăşurări a actului educaţional;  
 creearea unui mediu educativ pozitiv, favorabil, adecvat pentru o stimulare continuuă a învătarii 

spontane a copilului;  
 achizitionarea de către părinţi a unor informaţii şi cunoştiinţe pe care să le folosească în educarea 

propriilor copii;  
 implicarea părinţilor în atragerea şi găsirea de resurse materiale şi financiare necesare derulării 

unor activități extracurriculare; 
 Prin încheierea parteneriatelor cu părinţii, aceştia sunt încurajaţi să ia parte la planificarea şi derularea 

programelor educative pentru copii, ceea ce implică o responsabilizare şi o eficienţă sporită. Astfel, părinţii 
au posibilitatea să-şi cunoască mai bine copiii, modul lor de manifestare în viaţa de grup, pot înţelege mai 
bine rolul lor educativ. 

 Majoritatea părinţilor au nevoie de informaţii de bază referitoare la copiii lor. Ei vor să fie informaţi 
despre scopul de bază al programului educativ la care participă copiii lor şi doresc să fie implicaţi în luarea 
deciziilor. Părinţii vor să fie la curent cu progresele copilului.  

Pentru realizarea parteneriatului cu părinţii este esenţial ca:  
 părinţii să fie priviţi ca participanţi activi, care pot aduce o contribuţie reală şi valoroasă la educarea 

copiilor lor;  
 să se recunoască şi să se valorifice informaţiile date de părinţi referitor la copii;  
 părinţii să ia parte la adoptarea deciziilor referitoare la copiii lor;  
 responsabilitatea să fie împărţită între părinţi și cadrul didactic; 
 să sprijine activităţile extraşcolare organizate împreuna cu cadrul didactic ; 
 Odată cu intrarea în școală, copilul trăiește în două lumi diferite: una a familiei, colorată încă de  
afectivitatea primei copilării, cealaltă, a școlii, încărcată de noi exigențe și de promisiunile viitorului, 

la fel de importante. Dacă aceste medii educaționale se completează și se susțin, ele asigură într-o mare 
măsură bună integrarea copilului în activitatea școlară și, pe plan mai general, în viața socială. 

 Obiectivul cel mai important al colaborării dintre școală și familie în perioada școlarității mici îl 
reprezintă susținerea eforturilor copilului pentru ca acesta să dobândească primele instrumente ale muncii 
intelectuale și să obțină succesul școlar. 

În urma derulării parteneriatului școală-familie se constată un progres în ceea ce priveşte antrenarea 
elevilor într-un număr cât mai mare de activităţi extraşcolare şi în domenii diverse.  

În alegerea strategiilor de abordare trebuie să avem în vedere compararea obiectivelor din taxonomiile 
cognitive, afective şi psihomotrice, cu tipurile de inteligenţă sau cu diverse metode şi tehnici, în funcție de 
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vârsta copiilor. În asemenea situaţii, măiestria profesorului trebuie susţinută de diagnoza psihologică, fiind 
necesară în acelaşi timp şi o colaborare directă, permanentă între profesor, părinte şi copil. 

Activitatea educativă îmbracă și în școala noastră o multitudine de forme la următoarele nivele: 
comitetul de părinți, consiliul reprezentativ al părinților, corespondența cu părinții, consultațiile 
pedagogice, implicarea părinților în activitățile școlii, activitățile nonformale (excursii, cercuri, serbări, 
aniversări, cursuri), consultații la cererea părinților. 

 Numărul mare de contacte școală-familie nu asigură neapărat rezultate fructuoase. Calitatea 
proceselor de comunicare ce se stabilesc în grupul școlar depinde de potențialul comunicativ al fiecăruia 
dintre membrii lui. Cadrul didactic trebuie să dețină înainte de toate, bune calități de mediator pentru a-i 
facilita procesul stabilirii unor interacțiuni directe, sincere, bazate pe încredere între elevi, dar și între sine 
și fiecare dintre elevi. 

 Parteneriatul dintre școală și familie prin implicarea părinților în activitățile desfășurate, va avea o 
importanță neaşteptat de mare în rândul părinţilor care vor încerca relaţii noi cu copiii lor, fapt care îi va 
determina să-şi schimbe radical, în mod pozitiv, atitudinea faţă de şcoală. 

 Activităţile derulate, vor îmbunătăţi considerabil legătura dintre şcoală și familie, părinţii simţindu-
se utili, prezentând în acest fel un interes mai mare pentru şcoală. Activităţile extraşcolare, sunt atractive la 
orice vârstă. Ele produc bucurie, stârnesc interes,facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită 
un efort suplimentar. 

 Noi cadrele didactie trebuie să promovăm colaborarea dintre părinți și școală printr-o cultură 
participativă ca părinții să colaboreze pentru a favoriza elevulul, principalul protagonist al procesului 
educațional. 
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MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ ÎN VARIANTA ON LINE 

 

PROF. PARASCHIVESCU ALINA,  

SC.GIMN. „VASILE GOLDIS”, ALBA IULIA 
 

 Iarna aduce prin specificul ei o feerie de basm. Indiferent de unde ne-am afla, atmosfera de sărbătoare 

plutește în aer. Cu mic, cu mare, ne pregătim de sărbători. Colinzile sunt pe buzele tuturor, poezii de iarna, 

poezii pentru Moș Crăciun, scenete, fișe cu specific de iarna, desene, machete, recitaluri, scrisori și felicitări 

de Crăciun se creionează la birourile noastre/mesele de lucru. Ne întrecem în rețete, în proiecte de Crăciun.  

 Iubirea, căldura Nașterii Domnului inunda sufletele noastre. E o „zarvă”minunata atâta timp cât totul 

e făcut cu dragoste pentru cei din jur. Cele mai populare activități din on line dedicate Sărbătorilor de iarnă 

au fost anul acesta: desene, felicitări, fișe de lucru interactive – rebusuri, ghicitori, povestești de Crăciun, 

colinzi, decorațiuni originale de Crăciun, recitari de poezii, donații de Crăciun (acte de caritate), ateliere de 

creație, prezentări Power Point cu tradiții și obiceiuri de Crăciun în diverse țări.  

 Dincolo de ecrane, divinul din noi e același, ba chiar mai treaz și mai activ. Durerea, neputința, 

ineditul realității cu care ne confruntăm, ne-au adus pe unii mult mai aproape, sa vedem dincolo de aparente. 

Manualele ne pun la dispozitie texte cu tematica de Craciun. Ne transpunem in atmosfera de demult de la 

gura sobei, citind aceste povesti de Craciun. Le interpretam pe roluri, ne imaginam alte povesti in 

continuarea lor. Tesem pe baza unor noi expresii la orele de limba engleza, in cazul nostru, ne imbogatim 

vocabularul pe nesimtite.  

 La orele de abilitati practice, manutele noastre scot adevarate bijuterii: ghirlande, casute de poveste, 

peisaje de basm, icoane, decoratiuni de pom. Parca suntem in atelierul lui Mos Craciun. Fiecare isi gaseste 

locul in functie de afinitatile si potentialul sau. Toate acestea sunt puse in albume electronice si 

inmagazinate in „lada de zestre” a Scolii noastre, in tezaurul cu creatii ce va dainui peste timp. 

 Crăciunul e o Sărbătoare a Bucuriei, și lecția primordiala a fost anul acesta SĂ ÎNVĂȚĂM SĂ 

DĂRUIM și SĂ PREȚUIM valorile adevărate. Iubirea, respectul, credința, patriotismul, adevărul, tot ce e 

de bun gust să rămână constantele Spiritui Sărbătorilor de iarna. La anul și La mulți ani!  
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IMPORTANȚA ACTIVITAȚILOR EDUCATIVE REALIZATE IN 

PARTENERIAT CU PARINȚII 
  

 PROF. PARVU DOINA 
ȘCOALA GIMNAZIALA SPECIALA PENTRU SURZI NR.1 

 
Parteneriatul școală – familie are o importanță deosebită în dezvoltarea fizică și psihică a școlarilor, 

în educația lor. Acesta se impune a fi realizat încă de la vârsta preşcolară, întrucât avantajele sunt divese şi 
constructive în egală măsură pentru părinţi şi preşcolari cât şi pentru cadrele didactice. Familia trebuie să 
cunoască mediul în care copiilor învaţă, acţionează, interacționează, se joacă cât şi comportamentul 
acestora, pentru a se putea înlătura eventualele probleme care vor apărea. Cu cât cunosc mai bine activitatea 
desfășurată în școală de către copiilor lor, cu atât și siguranța că elevii au parte de cea mai bună educație, 
survine încă de la început. 

Modalitățile de colaborare între școală-familie sunt multiple iar disponibilitatea celor din urmă trebuie 
a fi stimulată. Dintre acestea enumăr următoarele: vizitarea școlii, comitetul de părinți, expoziții de lucrări, 
orele de consiliere individuale, serbările, activitățile demonstrative, activitățile extrașcolare. 

Vizitarea unității de învățământ constituie un prim pas în cunoașterea mediului educațional în care 
elevii își vor petrece o bună parte din zi. Aceasta se poate realiza fie individual, fie în cadru organizat 
precum Ziua porților deschise unde vor observa sălile de clasă, cadrele didactice, locul de servire a mesei 
dar și câte ceva din programul școlii. 

Întrunirile părinţilor fie în cadrul ședințelor cu părinții, a comitetelor de părinți sau asociațiilor de 
părinți sunt un prilej de cunoaștere, de informare, de participare la planificarea și rezolvarea diferitelor 
probleme organizatorice. Cadrul didactic solicită acestora și îi încurajează să participe activ în planificarea 
activităților extrașcolare cât și să-și ofere serviciile în cazul în care au posibilitatea de a ajuta în diferite 
aspecte. 

Expoziții de lucrări. La panoul clasei se expun lucrările tuturor copiilor indiferent de aportul lor adus 
la ilustrarea temei respective fișe de evaluare, lucrări plastice și practice. 

Orele de consiliere individuale. Fiecare diriginte are obligația de a stabili o oră pe săptămână 
consilierea cu părinții ce se va desfășura în sala de clasă după o planificare realizată în prealabil. Aceasta 
vizează fie informări ale părinților, fie consiliere individuală în funcție de problemele ce se ivesc 
respectându-se confidențialitatea informațiilor. 

Serbările reprezintă modalitatea prin care părinţii își pot evalua rezultatele copiilor atât individual cât 
și la nivel de clasă. Ei sunt implicați în amenajarea clasei, decorare, confecționare. Ele sunt benefice elevilor 
întrucât oferă posibilitatea ca aceștia să-și depășească frica, să capete încredere în ei prin participarea activă 
la program, evitându-se astfel blocajele psihice. 

Activitățile demonstrative sunt un prilej în care părinții pot participa împreună cu copilul la 
confecționarea diferitelor obiecte, redarea unei teme plastice, participarea la diferite întreceri sportive 
stimulând încrederea în sine, lucru în echipă. 

Activitățile extrașcolare precum excursii, vizite sunt un prilej în care se oferă posibilitatea cunoașterii 
frumuseții peisajelor, a valorilor spirituale prin vizitarea caselor memoriale. Părinţii pot participa la 
organizarea şi sponsorizarea excursiilor trăind emoţii pozitive alături de ei și oferind modele de 
comportament, familiarizându-i cu tradiţii şi obiceiuri populare, evenimente istorice. 

Prin implicarea părinților în activitățile școlare și extrașcolare se descoperă noi modalități de educare 
a copiilor bazate pe colaborare și comunicare. Cei doi factori au un scop comun și anume educarea și 
formarea copilului pentru viață. 

 
BIBLIOGRAFIE: 
*Cernea Maria,Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea procesului de învăţământ, în 

“ Învăţământul primar“ nr. 1, Bucureşti, Editura Discipol, 2000; 
*https://edict.ro/implicarea-parintilor-in-activitatile-scolare-si-extrascolare/  
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IMPORTANȚA ACTIVITAȚILOR EDUCATIVE  

IN PARTENERIAT CU PARINȚII 
 

 PROF. INV. PREȘCOLAR PASCU ANA-MARIA 
 GRADINIȚA CU P. P. ,,PARFUM DE TEI”, CLUJ-NAPOCA 

 
,,Tot ceea ce n-avem de la naştere şi de care avem nevoie când suntem mari, ne este dat prin educaţie. 

Această educaţie ne vine de la natură, de la oameni sau de la lucruri”. – Jean Jacques Rousseau 
După cum bine se ştie, familia reprezintă factorul primordial în educarea unui copil şi educaţia începe 

în familie, de aceea, legătura dintre gărdiniţă şi mediul familial va trebui să se întrepătrundă. Educaţia în 
familie, are ca scop formarea unui om cu o dezvoltare multilaterală şi armonioasă. Părinţii sunt datori să 
crească copilul, să se îngrijească de sănătatea, educaţia, învăţătura şi pregătirea profesională a acestuia. 
Această funcţie are ca finalitate integrarea eficientă a individului în societate, acest lucru realizându-se prin 
formare după un anumit ideal de personalitate. 

Prin activităţile de parteneriat cu părinţii, ne asigurăm un sprijin în propria activitate, o educaţie solidă 
a copilului, iar prezenţa familiei în cadrul grădiniţei va fi liantul între copil şi mediul necunoscut iniţial. 
Dragostea, familia, şcoala sunt esenţe indispensabile în viaţa fiecărui om. Ca primă veriga a sistemului 
educativ, familia are responsabilităţi clare şi diverse. Este foarte importantă în educaţia din copilărie, 
deoarece individul ia primele impresii din mediul înconjurător, din familie. Tot din mediul familial copilul 
absoarbe ca un burete conduitele şi obiceiurile celor din jur. Individul va repeta şi va imita persoanele 
semnificative din viaţa sa, va avea aceleaşi păreri, idei, concepţii. Calitatea educaţiei primate în familie 
depinde îndeosebi de nivelul de educaţie al părinţilor şi al familiei ce vine în contact cu copilul, în special 
sub aspect moral şi comportamental. 

Funcţia principală a familiei - educarea copiilor este deformată cu largi şi dramatice consecinţe, 
astăzi, motivele fiind dintre cele mai diferite: lipsa timpului, situaţia financiară grea, violenţa, lipsa de 
comunicare. Colacul de salvare este dragostea, care aduce cu sine comportare adecvată şi respect. Familia 
este unicul loc unde omul se simte dorit, asteptat, iubit, drag şi scump pentru fiecare membru al ei, unde 
persoana ar putea să se pronunţe sincer asupra tuturor problemelor, ar putea fi înţeleasă, susţinută, 
încurajată, unde s-ar putea relaxa nu numai fizic ci şi spiritual. De la venirea în grădiniţă, educatoarea 
întreprinde activități de cunoaştere a copiilor şi familiilor acestora. Studiază dosarele personale, 
chestionarele aplicate la început de an, organizează colectivul de părinţi alegând comitetul de părinţi şi 
repartizează fiecăruia atribuţiile. 

Stabileşte un program de activităţi cu familia, proiecteză întâlniri individuale şi colective, consultaţii, 
activităţi extracurriculare. Ţine legătura permanent cu părinţii prin orice mijloace, fie telefonic sau prin e-
mail, prin corespondenţa sau prin avizierele şi panourile de la clasa, accesul la portofoliul copilului s-a 
dovedit a fi eficient şi multumitor pentru ambele părţi. Participarea părinţilor la activităţile demonstrative 
a permis părinţilor să fie proprii evaluator ai copilului şi posibilitatea de a-l aprecia ţinând seama de cerinţele 
educatoarei cât şi a colectivului din care face parte. Serbările reprezintă o altă modalitate de colaborare cu 
familia, excursiile realizate împreună cu părinții, diverse vizite la muzee, grădina botanică, zoologică…. 
unde părinții au colaborat cu educatoarea și au ajutat la supravegherea copiilor. 

 În această perioadă de pandemie, parteneriatul grădiniță-familie este și mai important. Pentru a ne 
putea desfășura activitatea, avem nevoie de disponibilitatea, timpul și sprijinul părinților pentru a ne putea 
desfășura activitatea. Zilnic părinții sunt cei care își fac timp pentru a-i ajuta pe copii să intre pe platforma 
pe care ne desfășurăm activitatea, să pună la dispoziția copiilor materialele necesare desfășurării activității. 

Copilul trăieşte un sentiment de mândrie atunci când părinţii săi se implică în activităţile grădiniței 
sau îi sprijină în realizarea sarcinilor de învăţare. În mod sigur, aceste fapte au ecouri pozitive în formarea 
personalităţii copilului, în conştiinţa lui. Ca urmare, îşi va respecta mai mult părinţii, va învăţa să aprecieze 
munca celorlalţi, îi va fi asigurat succesul şcolar. Dăruirea, tinereţea, experienţa, profesionalismul, puterea, 
curajul, interesul, dedicarea, perseverenţa, implicarea, sensibilitatea sunt câteva din calităţile şi în acelaşi 
timp valorile unui mare pedagog care, prin implicarea eficientă a părinţilor în dezvoltarea intelectuală a 
copiilor, asigură o educaţie de calitate. Implicându-i pe părinţi şi stabilindu-le responsabilităţi în acţiunea 
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comună de educare a propriilor copii, de supraveghere şi control al acestora, de participare la activităţile 
educative comune, am reuşit să-i conving, să-i motivez, iar rezultatul a fost “aproape” de cel aşteptat. 

În concluzie, beneficiarul în parteneriatul grădiniţă-familie este copilul, care treptat prin modul de 
comportare va scoate în evidență rezultatele acestui parteneriat şi îşi va descoperi părinţii ca parte 
importantă a educaţiei sale. Familia, educă prioritar copilul, grădiniţa continuă pe coordonate noi tot ce s-a 
făcut şi s-a realizat în familie. Lor li se adaugă natura, societatea, viaţa sub toate aspectele, considerate pe 
buna dreptate, cel mai mare dascăl! 

 
 
 
 
 
Bibliografie: 
• Allport, G. W., ,,Structura şi dezvoltarea personalităţii”, Editura Didactică şi Pedagogică, 

Bucureşti, 1998; 
• Beznea, N., ,,Familia şi şcoala în relaţie de parteneriat educational”, în Învăţământul primar și 

preșcolar, nr. 1-2, Editura Miniped, Bucureşti, 2005; 
• Vrăşmaş E. A., ,,Consilierea şi educaţia părinţilor” ,Bucureşti,Editura „Aramis”,2002; 
• Vrăşmaş E. A., ,,Educaţia copilului preşcolar” ,Bucureşti,Editura Pro Humanitate,1999; 
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IARNA LA ROMANI 

 
PROF. ÎNV. PREȘC. PATENTASU VERONICA 

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 1 OINACU  
GRADINIȚA CU P.N. NR. 3 COMASCA 

 
 Sarbatorile de iarna la romani reprezinta o perioada a anului incarcata de simboluri, chiar daca, de 

la an la an, acestea sunt pur si simplu sterse cu buretele de grijile apasatoare, dar trebui ca fiecare sa se 
gandeasca la propriul suflet in aceasta perioada si sa acorde o mai mare importanta spiritului decat 
materialului. 

 Conform traditiei, sarbatorile de iarna se petrec in familie, alaturi de cei dragi, pe plaiurile 
autohtone. Unde a disparut traditia? Unde mai este placerea de a sta cu cei dragi la un pahar de vin in 
ziua de Craciun, in fata bradului frumos impodobit? Din pacate, foarte multe persoane renunta la aceste 
placeri traditionale si imprumuta obiceiurile strainilor. 

Sarbatorile de iarna incep de indata ce s-a intrat in postul Craciunului, deoarece din acest moment 
fiecare persoana ar trebui sa faca un mic efort si sa se pregateasca sufleteste pentru una dintre cele mai mari 
sarbatori. Pregatirile sunt in toi, gospodinele se ocupa de curatenia din casa. 

 Sarbatorile de iarna erau in trecut un prilej imens de bucurie pentru cei mici care asteptau cu 
nerabdare prima zapada si sosirea lui Mos Nicolae si a lui Mos Craciun. Cati dintre ei isi mai lustruiesc 
astazi ghetele pentru ca Mos Nicolae sa le umple cu cele mai frumoase jucarii si cele mai gustoase dulciuri? 
Sau cati dintre cei mici il pandesc cu nerabdare pe Mos Craciun, nu inainte de a-i fi lasat pe masa un pahar 
cu lapte si cateva dintre fursecurile pregatite in casa? Din pacate, din ce in ce mai putini copii mai simt 
spiritul Craciunului si al sarbatorilor de iarna in general, deoarece sunt bombardati de jocurile pe calculator 
si de conversatiile cu prietenii pe retelele de socializare. 

 Exista inca zone si persoane din Romania care respecta cu strictete toate traditiile si obiceiurile 
autohtone, fara a le asimila in vreun fel si pe cele ale strainilor. Fiecare zona are datinile sale, iar la acest 
capitol tara noastra are cu ce se mandri. Insa toti cei care respecta aceste traditii sunt uniti de un singur 
lucru: pregatirea si asteptarea cum se cuvine a sfintelor sarbatori de iarna. 

 Cele mai multe traditii si obiceiuri care inconjoara sarbatorile de iarna la romani inca se 
respecta cu strictete in zonele rurale, in special cele din Bucovina si Maramures. Sarbatorile noastre sunt 
atat de mistice si incarcate de simboluri, incat foarte multi straini aleg sa isi petreaca sarbatorile de iarna in 
spiritul autentic romanesc. Destinatiile principale sunt satele din Bucovina sau Maramures. 

 Chiar daca traditiile romanesti au fost oarecum ingradite de noile reguli sociale, economice sau 
politice, un lucru este sigur: sarbatorile de iarna trebuie sa umple tuturor sufletul de bucurie, liniste si pace, 
indiferent in ce colt al lumii s-ar afla. 
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,,IMPORTANȚA ACTIVITAȚILOR EDUCATIVE REALIZATE IN 

PARTENERIAT CU PARINȚII “ 
 

ED. PATRICHE CRISTINA 
GRADINITA P.P NR. 7, GALATI 

 
O educatie adevarata, reala se fundamenteaza in familie, iar apoi ea se continua in gradinita si scoala. 

In primul rand, ea se realizeaza prin puterea exemplului si abia apoi prin cea a cuvantului.  
Responsabilitatea dezvoltarii copilului in primele etape ale vietii revine in primul rand familiei sale. 

Chiar si atunci cand institutia scolara ofera programe foarte bune, ea nu poate contracara experientele 
negative acumulate de copil in familia sa. Pe de alta parte, ceea ce invata copilul in institutia scolara pierde 
din importanta si eficienta, rezultatele fiind cosiderabil scazute daca parintii nu intaresc si nu valorifica 
programul educativ desfasurat in gradinita.  

In consecinta, pentru ca eficienta educatiei din gradinita sa aiba un randament sporit, este necesar ca 
programul educative sa fie cunoscut si inteles de catre families i realizat prin colaborare intre institutia 
familiala si cea prescolara. 

Obiectivul general al importantei activitatilor educative realizate in parteneriat cu parintii il reprezinta 
consilierea parintilor privind cunoasterea propriilor copii si aplicarea unor strategii educationale corecte, 
atat in cadrul familiei, cat si cea prescolara. 

Obiective specifice privind activitatea si indatoririle educatoarei: 
• Să informeze parintii privitor la standardele de crestere si dezvoltare a copiilor in functie de varsta 

si, eventual diferentele remarcate. 
• Să asculte cu atentie si sa atribuie importanta cuvenita informatiilor primite de la parintii copiilor. 
• Să contribuie la diseminarea bunelor experiente educative in randul parintilor. 
• Să faca cunoscut parintilor scopul si continutul programului educativ desfasurat in gradinita. 
• Să acorde consiliere invidividuala si/sau in grup pe teme de educatie in families i in institutia 

prescolara. 
Obiective specifice de colaborare a parintilor cu gradinita: 
• Să informeze educatoarea, cu sinceritate, asupra atitudinilor si comportamentelor copilului in 

familie; 
• Să continue in familie programul educational propus de institutia prescolara, imbinand armonios 

atitudinea permisiva cu severitatea si exigenta. 
• Să participe activ in cadrul parteneriatului familie-institutie prescolara; 
• Să se situeze permanent alaturi de copil, sa-l sprijine (fara a-I prelua sarcinile), solicitand chiar 

asistenta specializata, atunci cand este cazul. 
 
Modalitati de colaborare cu familia: 
• Seminarii de informare urmate de dezbateri, studii de caz, noutati in domeniul legislativ etc. 
• Actiuni de consiliere individuala si in grup pe teme de educatie in conformitate cu evolutia 

copilului prescolar; 
• Solicitarea si implicarea in actiuni extracurriculare cu copiii; 
• Realizarea unor actiuni demonstrative asistate de parinti; 
• Asistarea la actiuni cu participarea unor invitati de competente diferite: invatatori, medici, juristi, 

psihologi. 
 
Bibliografie: 
*Revista Invatamantului Prescolar 1-2/2006, Ministerul Educatiei si Cercetarii, Institutul de Stiinte 

ale Educatiei. 
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IMPORTANȚA COLABORĂRII CU FAMILIA ÎN EDUCAREA COPIILOR 

 
PROF. INV. PREȘCOLAR: PAULESCU ANIȘOARA 

GRADINIȚA CU P.P. NR. 44 - TIMIȘOARA 
 

 
 După cum se știe, pentru fiecare dintre noi, familia a jucat și joacă un rol foarte important în viețile 

noastre. Familia este unicul grup social caracterizat de determinările naturale și biologice, singurul în care 
legăturile de dragoste și consanguinitate capătă o importanță primordială. 

 Familia este primul grup social (mediul primar de socializare) din care face parte copilul. Este una 
din cele mai vechi forme de comunitate umană, o instituție stabilă, cu rosturi fundamentale pentru indivizi 
și pentru familie. Mediul în care copilul se naște, trăiește primii ani ai vieții, se dezvoltă și se formează 
pentru viață îl oferă familia. 

 Părinții dau informații educatoarei, căci ei își cunosc cel mai îndeaproape și cel mai bine copilul, îi 
cunosc obiceiurile, știu ce-i place și ce nu-i place, la ce reacționează mai bine și mai repede. Căldura 
raporturilor dintre părinți și educatoare, încrederea și respectul reciproc se stabilesc prin schimbul de 
informații – pentru care trebuie să găsim întotdeauna timpul necesar. Astfel, educatoarea poate ajuta familia 
în cel mai simplu și natural mod să urmeze calea justă în raporturile cu copilul său, să prevină îndepărtarea 
lui sufletească, să înlăture eventuale carențe educative. 

 Cu cât cunoaștem mai bine familiile copiilor, cu atât mai eficient va fi parteneriatul cu ele. Cu cât 
părinții vor cunoaște mai bine programul educațional, cu atât va fi mai coerentă influența ambilor factori 
educaționali și a ambelor medii educaționale. Cu cât colaborarea dintre educator și părinți este mai strânsă 
cu atât mai bine ambii actori vor cunoaște mai bine copilul. 

 Implicarea părinților în programul educativ încă de la început este importantă pentru că se formează, 
astfel, deprinderi de parteneriat cu grădinița și, implicit, cu educatoarea. 

 Activitatea cu părinții, ca perteneri, pentru a asigura dezvoltarea copilului în cadrul programului 
educativ din grădiniță, poate constitui un bun început pentru a crea părinților respect de sine și încredere în 
competențele lor, făcându-i mai buni. 

 Colaborarea dintre grădiniță și familie presupune o comunicare efectivă și eficientă, o unitate de 
cerințe și o unitate de acțiune când este vorba de interesul copilului. Rolul educatoarei este acela de a discuta 
cu părinții copiilor, de a stimula comunicarea permanentă cu aceștia, de a informa membrii familiei cu 
privire la nevoile psihice și motrice ale copiilor, de a-i orienta către cunoașterea activităților din grădiniță 
și sprijinul în desfășurarea cât mai eficientă a acestora. Cele două instituții sociale (grădinița – familia) se 
exprimă în schimburi de opinii și discuții, iar atunci când este vorba de decizii, își păstrează fiecare 
identitatea și aportul în mod specific. 

 La copiii de grădiniță este foarte important ca familia și personalul grădiniței să comunice liber și 
deschis despre copii și activitățile lor. Grădinița și căminu lpărintesc sunt strâns legate între ele și cu cât 
comunicarea între acestea este mai eficientă, cu atât mai mult sprijin pot primi copiii pentru a trece printr-
o perioadă educațională încununată de succes. Când educatoarea consideră comunicarea ca fiind 
indispensabilă pentru succesul copilului, ea devine parte integrantă a activităților de zi cu zi.  

 Parteneriatul grădiniță-familie se referă la construirea unor relații pozitive între familie și grădiniță 
(în general, între părinți și educatoare), la o unificare a sistemului de valori, care pot avea beneficii asupra 
copiilor atunci când aceștia văd educatoarea sfătuindu-se cu părinții. 

 Câteva modalități eficiente de implicare a părinților în activitatea grădiniței pot fi: 
• Activități și distracții sportive, drumeții în comun copii – părinți – educatori; 
• Serbări – Ziua Mamei, ziua mărțișorului, Crăciunul, Anul Nou, 1 Iunie etc.; 
• Concursuri – cu participarea părinților; 
• Activități culturale – vizionări de spectacole, vizite la muzee, grădini zoologice etc.; 
• Reamenajarea spațiului de joc, confecționarea de jucării și materiale didactice, elaborarea de 

pliante informaționale; 
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• Jurnalul grupei – părinții pot contribui la realizarea unor fotografii, impresii legate de activitățile 
grupei. 

Toate aceste activități sunt deosebit de importante în educarea copiilor. Toți părinții au  
nevoie de informații referitoare la copiii lor, și anume informații legate de: 
• Progresele acestora; 
• Percepția pe care o are grădinița despre calitățile și problemele copilului; 
• Scopul de bază al programului educativ la care participă copiii lor.  
Părinții trebuie implicați în luarea deciziilor. Educatoarea va sugera părinților modul în  
care își pot ajuta copiii acasă, întrucât sunt părinți care oferă sprijin suplimentar în învățare. Un rol 

deosebit, atât pentru colaborarea familie-grădiniță, cât și pentru educația părinților, îl are înființarea 
asociațiior de părinți, ca reprezentanți ai vocii acestora. 

 Grădinița trebuie să orienteze familia ca aceasta să-și sporească rolul în formarea personalității 
copilului. Până la vârsta preșcolarității familia s-a îngrijit de condițiile de viață ale copilului, de nutriția sa, 
i-a creat un program zilnic, s-a ocupat de sănătatea sa fizică și morală, atribuții pe care și le îndeplinește și 
în continuare. În familie s-au pus bazele comunicării prin limbaj, s-au creat atitudini față de realitatea 
înconjurătoare. 

 Un factor perturbator al relației grădiniță – familie îl constituie neimplicarea unor părinți în actul 
educației din cauza programului de muncă prea încărcat sau a întreruperii pentru diferite perioade de timp 
a contactului părinților cu copiii lor, adesea lăsați în grija bunicilor, rudelor sau prietenilor. 

 Proiectul de parteneriat le folosește părinților pentru a cunoaște și a respecta obligațiile legale privind 
creșterea și educarea copiilor, cadrelor didactice pentru perfecționarea muncii în echipă, cunoașterea 
copiilor ce vor fi preluați în clasa pregătitoare și cunoașterea cerințelor școlii. 

 Proiectul de parteneriat cu părinții vizează dobândirea de către aceștia a unor abilități de cunoaștere 
a copiilor, în vederea eficientizării relației familie – grădiniță – comunitate. Munca în parteneriat este și în 
avantajul copilului și în interesul acestuia: permite o organizare mai bună a întregului demers educativ-
recuperator; colaborarea și comunicarea permanentă între partenerii adulți constituie un model de 
comportament și pentru copii; din punct de vedere afectiv, copiii capătă încredere în ei, își dezvoltă 
autonomia, le apar sentimente de bucurie și satisfacție, simt interesul, efecțiunea, aprecierile adulților cu 
privire la activitatea lor pentru părinți, pentru cadrele didactice, pentru comunitate. 

 Este clar faptul că pentru a realiza un parteneriat la nivelul intervențiilor timpurii asupra copiilor 
trebuie să fie suficiente informații la îndemâna părinților și că deciziile trebuie pregătite cu grijă împreună. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
1. Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului, Ghid de bune practici pentru educația timpurie a 

copiilor de la 3 la 6/7 ani, București, 2008; 
2. Barbacariu, C.,M., Barbacariu, M., Dumitrescu, M., Bărbulescu, N., Consiliere parentală în 

grădiniță, Editura Diana, Pitești, 2018. 
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE 

 ÎN PARTENERIAT CU FAMILIA 
 

PROF. ÎNV. PREŞCOLAR - PĂUNE ANA MARIA 
GRĂDINIŢA NR. 210, BUCUREŞTI 

 
Complexitatea actului educaţional, a realităţii umane şi contemporane argumentează necesitatea unor 

interrelaţionări responsabile în deciziile, acţiunile şi rezultatele educaţiei.  
Familia şi grădiniţa, ca agenţi ai socializării, sunt considerate responsabili pentru creşterea şi 

dezvoltarea copilului şi totodată pregătirea lui pentru integrarea în şcoală şi rolul lui în comunitate.  
La vârsta preşcolară, un factor important este gradiniţa care desfasoară un amplu proces instructiv-

educativ aplicând metode şi procedee ştiinţifice. Pentru reuşita actului educaţional, munca depusă de 
cadrele didactice în grădiniţă trebuie continuată, susţinuţă şi întărită de familie.  

Funcţia de părinte este o ,,meserie’’ şi, ca orice meserie, ea trebuie învăţată. Părinţii trebuie să 
cunoască, să devină conştienţi de influienţa pe care o exercită prezenţa lor în viaţa copilului, să fie convinşi 
că educaţia ce trebuie dată copilului, pentru societatea actuală este diferită de cele precedente, că societatea 
viitoare va fi diferită de cea actuală, iar copilul trebuie pregătit corespunzător. Unitatea de acţiune a celor 
doi factori (grădiniţă-familie) în opera de formare a copilului este condiţionată de unitatea de vederi, de un 
mod comun de lucru şi o bună cunoaştere reciprocă. Interesul comun al celor două instituţii trebuie să 
determine o mişcare cu dublu sens, familie-grădiniţă, grădiniţă-familie, în vederea unei suficiente 
cunoaşteri a ambelor părţi.  

 Familia reprezintă un element cheie în dezvoltarea sănătăţii, competenţei şi activităţii copilului însă 
ea nu poate exercita această funcţie fără colaborarea cu grădiniţa, care asigură resurse suplimentare. Pentru 
a realiza un parteneriat eficient grădiniţă-familie, educatoarea poate implica familia în anumite activităţi 
instructive-educative. Astfel, părinţii trebuie sprijiniţi să îşi cunoasca copii, să le identifice nevoile şi să 
sprijine dezvoltarea şi creşterea lor armonioasă. Parteneriatul familie-gradiniţă, cu tot ceea ce presupune el, 
prezintă avantaje pentru toţi factorii implicaţi: educatoare, părinţi, copii. 

 Prin încheierea parteneriatelor cu părinţii, aceştia sunt încurajaţi să ia parte la planificarea şi derularea 
programelor educative pentru copii, ceea ce implică o responsabilizare şi o eficienţă sporită. Astfel, părinţii 
au posibilitatea să-şi cunoască mai bine copiii, modul lor de manifestare în viaţa de grup, pot înţelege mai 
bine rolul lor educativ. Printre obiectivele principale ale colaborării dintre instituţiile educative şi familie 
putem aminti: înlăturarea factorilor perturbatori în cadrul comunicării grădiniţă - şcoală –familie; creşterea 
gradului de implicare a părinţilor în toate activităţile şcolare şi extraşcolare; schimbarea mentalităţii 
neadecvate a unor părinţi faţă de grădiniţă / şcoală; cunoaşterea de către părinţi a posibilităţilor şi nevoilor 
psiho-fizice ale copiilor; învăţarea unor deprinderi şi tehnici de muncă intelectulală sub formă de activităţi 
comune elevi – părinţi – cadre didactice. Majoritatea părinţilor au nevoie de informaţii de bază referitoare 
la copiii lor. Ei vor să fie informaţi despre scopul de bază al programului educativ la care participă copiii 
lor şi doresc să fie implicaţi în luarea deciziilor.  

Pentru realizarea parteneriatului cu părinţii este esenţial ca: părinţii să fie priviţi ca participanţi activi, 
care pot aduce o contribuţie reală şi valoroasă la educarea copiilor lor; să se recunoască şi să se valorifice 
informaţiile date de părinţi referitor la copii; părinţii să ia parte la adoptarea deciziilor referitoare la copiii 
lor; responsabilitatea să fie împărţită între părinţi si educatoare; părinţii să facă parte din comitetele de 
părinţi; să ajute la continuarea programului educativ acasa; să urmarească în mod regulat progresul copiilor 
lor; să ia parte, să sprijine activităţile extraşcolare organizate împreuna cu educatoare.  

Datorită diferenţelor de scopuri, resurse, pregătire, valori, nevoilor diferite, percepţii, atitudini, de 
foarte multe ori exista posibilitatea apariţiei unor conflicte între părinţi şi educatoare ce pot fi determinate 
de: o slaba colaborare; lipsa de informaţii; intoleranţa la stilul de viaţă al celuilalt, la opiniile sau chiar la 
prezenţa fizică; neacceptarea unor diferenţe de pregătire, condiţii sociale, morale, religie, nationalitate…; 
lipsa unor preocupări în sensul construirii relaţiilor de colaborare; numărul limitat al întâlnirilor dintre 
educatoare şi părinti; neclaritate în rolurile fiecăruia şi în responsabilităţile ce le revin; disponibilitatea 
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redusă a părinţilor de a participa la activităţi ; gradul scăzut de interes al unor părinţi faţă de educaţie şi 
evoluţia copilului.  

De aceea, cele mai importante căi de rezolvare a conflictelor sunt: cunoaşterea reciprocă; 
comunicarea periodică cu aspecte formale şi informale; acceptarea reciprocă, înţelegere şi toleranţă faţă de 
diferenţe; evaluarea permanentă a relaţiilor comune; sprijinul acordat familiei în raport cu creşterea şi 
educarea copilului; atmosfera destinsă, non-formală şi pozitivă în întâlnirile cu părinţii; educatoarea trebuie 
să fie pregatită să asculte, să fie interesată despre sugestiile date de părinţi; atunci când ei simt că ideile le 
sunt luate în serios se vor implica mai mult în sprijinirea copilului şi a grădiniţei  
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE DESFĂȘURATE ÎN 

PARTENERIAT CU PĂRINȚII ÎN PREAJMA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ 
 

PROF. PAVEL FELICIA,  
ȘCOALA PROFESIONALA SPECIALA ,,ION TEODORESCU”  

SLOBOZIA, JUDEȚUL IALOMIȚA 
 
 Relația cu școala este esențială în procesul înstructiv-educativ și recuperator dedicat copiilor cu nevoi 

speciale.  
 Elevii din Școala Profesională Specială ,, Ion Teodorescu” sunt beneficiarii unui ansamblu de 

activități educative ce se desfățoară anual la nivel de clase, de comisii metodice, de proiecte de parteneriat 
educațional, de instituție etc. Relația strânsă pe care profesorii diriginți și profesorii-educatori de la clase o 
au cu părinții continuă și în cadrul activităților educative, mai ales în programul ,, Școala Altfel” și în 
preajma sărbătorilor de Paște și de Crăciun. 

 Spiritul Crăciunului, faptul că școala vine în întâmpinarea nevoilor de atașament, de apreciere, 
afecțiune și încredere ale copiilor și aparținătorilor acestora, fac ca activitățile propuse în preajma 
sărbătorilor de Crăciun să fie mult dorite de aceștia.  

 Întoarcerea la normalitate în condiții de pandemie înseamnă pentru copii și părinți posibilitatea de a 
participa la ateliere de lucru în care confecționează cu drag podoabe pentru Pomul de Crăciun, ghirlande și 
alte elemente de decor atractive. Înseamnă un șir de repetiții desfășurate la școală și în familie pentru ca 
programul serbării de Crăciun să fie impecabil, mai ales că Moșul n-a lipsit niciodată de la un asemenea 
eveniment. Aduce cu sine daruri la care contribuie autoritățile locale și vechii noștri prieteni din Anglia, 
care nu-i uită pe copii în niciun an. Le oferă daruri minunate și tabere mult așteptate. 

 Perioada sărbătorilor de iarnă este cea care sudează cel mai bine relația dintre părinte și școală. Parcă 
fiecare dorește să fie mai prezent și mai bun, mai tolerant și mai înțelegător. Aerul sărbătoresc cuprinde 
anual fiecare casă. 

 Participarea părinților/ aparținătorilor la serbarea de Crăciun a fost întotdeauna numeroasă. În acest 
an suntem puși cu toții la o grea încercare, mai ales acum, în perioada în care școala răsuna de cântecele 
copiilor, de grupurile lor de colindători, de dansuri populare, de jocuri și glume la care îi făceau părtași pe 
cei dragi. Ne-am adaptat în măsura în care am putut fiecare: profesori, elevi și părinți. Am împodobit cu 
toții bradul de acasă și am realizat împreună o colecție de desene dedicate momentelor Crăciunului. 
Rezultatul final este un video captivant cu desenele elevilor școlii, realizat la inițiativa directorului unității, 
<<Crăciunul văzut prin ochii copiilor de la Școala Profesională specială ,,Ion Teodorescu Slobozia”>>, 
care va fi un dar de sărbători pentru elevi și pentru părinți, alături de darurile Moșului, care vor ajunge chiar 
și în condiții de pandemie la fiecare copil. În scrisorile pentru Moș Crăciun, copiii, ajutați în mai mare sau 
mai mica măsură de părinții lor, și-au exprimat dorințele. Dacă în alți ani doreau dulciuri și jucării, anul 
acesta mulți dintre ei și-au exprimat mai întâi dorința de a se întoarce la școală. Pandemia a adus cu sine în 
bagaj izolarea care i-a făcut pe copii și pe aparținătorii acestora să aprecieze în și mai mare măsură 
necesitatea imperativă a școlii pentru o dezvoltare firească și armonioasă a copiilor. 
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IMPORTANTA ACTIVITATILOR EDUCATIVE 
REALIZATE IN PARTENERIAT CU FAMILIA 

 
PROF. INV. PRIMAR PERTEA MIRELA 

G.P.P. ,,BOBOCEI DIN MICRO III”, BUZAU 
 
Astăzi, când învăţământul trebuie să răspundă exigenţelor contemporaneităţii, la nivelul segmentului 

preşcolar se conturează dezvoltarea unei noi abordări educaţionale. Este vorba de o abordare care determină 
organizarea şi trăirea unor experienţe de învăţare ţinând seama de cerinţele viitorului şi de necesitatea 
producerii unor schimbări dorite în comportamentul copilului de astăzi, o abordare care încearcă o îmbinare 
suplă a ideilor pedagogiilor alternative moderne, cu ideile pedagogiei tradiţionale autohtone. 

 Grădiniţa, ca instituţie extrafamilială, trebuie să exercite o foarte mare influenţă pozitivă asupra 
elevilor, dar baza o oferă părinţii, deoarece comportamentul se învaţă acasă, iar părinţii, conştientizând 
regulile sociale, se pot impune ca modele de urmat, pentru că numai aşa şcoala şi familia pot reprezenta o 
atitudine unitară în educaţie. Prin stabilirea unui echilibru perfect între responsabilităţi şi drepturi se poate 
obţine un climat armonios între membrii care aparţin unui grup, pentru că de multe ori comportamentul 
elevilor, carenţele în educţie, slaba conştientizare a rolului individului în scietate, provoacă frecvent 
disfuncţionalităţi în bunul mers al lucrurilor. Indiferent la ce şcoală învaţă, indiferent de mediul social din 
care provin şi oricare ar fi colectivul în care sunt integraţi, elevii trebuie să accepte că nu există drepturi 
fără obligaţii, dar această conştientizare îşi are rădăcinile în anii pe care i-a petrecut în exclusivitate în sânul 
familiei.Este clar că fără ajutorul părinţilor, fără susţinerea lor bazată pe încrederea în actul calitativ de 
instruire, şcoala, fie că rămâne de multe ori un loc unde se pleacă de acasă, fie că este o instituţie care se 
zbate din greu pentru a trezi la viaţă caractere latente. 

 Pentru părinţi, aceste întâlniri colective vor reprezenta un prilej de informare pedagogică avizată, de 
înţelegere a complexităţii fenomenului instructiv – educativ. În general vorbind, aceste întâlniri constituie 
momente optime de conştientizare şi mobilizare a părinţilor în direcţia unui parteneriat real, deoarece permit 
schimburi de idei şi opinii, făcând posibilă întrepătrunderea experienţei parentale cu experienţa 
educatorului şcolar. Bineînţeles că şi pentru noi ca profesori, întâlnirile cu părinţii constituie o reală sursă 
de ameliorare a stilului educativ, întrucât relaţiile cu aceştia pot determina o reconsiderare a atitudinii 
noastre în raport cu un elev anume sau cu clasa de elevi. 

 Părinţii sunt juridic responsabili de educaţia propriului copil şi ei vor avea posibilitatea să influenţeze 
natura acestei educaţii. Modelele participative pot ajuta la coordonarea eforturilor educative şi la orientarea 
adaptării şcolii la schimbările din cadrul societăţii. Învăţământul nu este decât o parte din educaţia copilului 
pe când o bună parte a educaţiei se petrece în afara şcolii.Atitudinea părinţilor poate influenţa rezultatele 
şcolare ale elevilor, în special asupra motivaţiilor învăţării, deoarece unele comportamente ale părinţilor 
pot fi favorizate datorită dialogului cu şcoala, iar cooperarea profesor – părinte este în beneficiul individual 
al elevului. 

 Aşadar, părinţii trebuie să fie antrenaţi în viaţa şcolii, deoarece ei pot contribui la crearea unui 
mecanism coerent în derularea coordonării şcoală-familie. 

 Şcoala trebuie să organizeze cu familia un parteneriat educational. Mijloacele aflate la îndemana 
învăţătorilor pentru ai determina pe părinţi să fie parteneri activi în educaţia opiilor sunt:  

- şedinţele cu părinţii;  
- acţiuni comune părinţi şi copii;  
- vizite la domiciliul copiilor;  
- discuţiile zilnice cu părinţii sau atunci când evenimentele le solicită.  
Părinţii sunt principalii colaboratori şi parteneri ai şcolii în ceea ce priveşte educaţia moral-civică a 

copiilor de vârstă şcolară mică. Experienţa pedagogică demonstrează că reuşita integrării sociale depinde 
în mare măsură de calitatea formării grupului de copii, a relaţiilor dintre ei şi a modului în care se supune 
grupului (respectă munca colegilor care sunt de serviciul zilnic la clasă, apreciază lucrările collective şi pe 
cele individuale pe care le realizează colegii săi).  
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Participarea părinţilor la unele activităţi din şcoală ( şezători, vizite, excursii, activităţi comune, lecţii 
deschise, expoziţii ale copiilor) şi chiar implicarea acestora în organizarea, desfăşurarea lor le vor permite 
o mai bună cunoaştere a particularităţilor propriilor copii, a dificultăţilor pe care aceştia le întâmpină în 
activităţi.  

Implicarea părinţilor în activitaţile şcolare ale copiilor pot merge şi pâna la implicarea lor în 
activităţile extraşcolare de organizare a unor serbări cu teme folclorice, dar şi prezentarea unor obiceiuri 
specifice anumitor zone geografice din România.  

O atmosferă deschisă şi prietenoasă va duce la respectarea deosebirilor culturale şi etnice, dar şi la o 
legatură mai puternică ăntre membrii unor etnii diferite. O legatură deosebită între învăţător şi părinţi v-a 
duce la o relaţie deosebită între copii şi învăţător.  

 Am constatat că părinţii participă şi se implică cu o mare plăcere în activităţile desfăşurate cu ocazia 
unor evenimente (1 Decembrie, Naşterea Domnului, 8 Martie, Învierea Domnului, Sfârşitul anului şcolar 
etc.) Am desfăşurat o astfel de activitate (Program artistic - ,,E vremea colindelor”) la care părinţii au 
paticipat cu interes şi plăcere şi s-au implicat activ în această activitate. 
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IMPORTANȚA ACTIVITAȚILOR EDUCAȚIONALE 

 IN PARTENERIAT CU PARINȚII 
 

 PROF. INV. PREȘC. PESCARU ELENA SIMONA 
 
Educația este un proces împărțit între părinți și profesori, al cărui obiectiv este formarea integrală a 

copiilor. Pentru a duce la bun sfârșit o educație integrală este necesar să existe canale de comunicație și 
acțiuni ale familiei cu școala, doar așa se produce dezvoltarea intelectuală, emoțională și socială a copiilor, 
în cele mai bune condiții.Colaborarea familiei cu școala/grădinița dezvoltă copiilor impresia că, deși se află 
în două spații diferite, ele sunt complementare. Participarea activă a părinților în viața școlară a copiilor se 
materializează printr-o mai bună autostimă a copiilor, un randament școlar mai bun, relații și atitudini 
pozitive ale părinților despre școală. Familia și școala trebuie să împartă responsabilitățile în educarea 
copiilor. Ambii au un rol fundamental în dezvoltarea integrală a copilului. Colaborarea familiei cu 
grădinița/școala are o importanță majoră, cu efecte pozitive asupra elevilor, părinților, profesorilor, școlii 
și comunității. Între familie și școală trebuie să existe o comunicare foarte strânsă. Dacă un profesor vrea 
să educe, trebuie să colaboreze cu părinții, pentru ca efortul pe care îl realizează la clasă să aibă continuitate 
și în restul zilei. 

Atât școala cât și familia sunt responsabile de: transmiterea de norme, valori și obiceiuri; 
dezvoltarea autonomiei copilului; transmiterea de cunoștințe (deși acest proces are loc în școală, familia 
transmite copilului modalități de învățare, completează cunoștințele și dezvoltă dragostea pentru lectură); 
învățarea responsabilităților (implică acceptarea normelor de comportament, de ordine, curățenie, mici 
responsabilități familiare și școlare). În societatea noastră, educația familiară și școlară joacă un rol foarte 
important în achiziția de cunoștințe și comportamente ale copilului, de aceea ambii trebuie să aibă 
responsabilități și roluri complementare. O bună interacțiune între școală și familie, oferă copilului o 
imagine de apropiere între persoanele care se ocupă de el, astfel, acesta se simte familiar și în siguranță în 
cadrul școlii. Fiecare relație familie-profesor este unică și originală, de aceea trebuie să fie individualizată 
și bazată pe încredere și cunoaștere reciprocă. Există mai multe forme concrete de colaborare dintre 
grădiniță și familie, ele se deosebesc în funcție de scopul urmărit și de modul de realizare: referatele 
prezentate în fața părinților cu anumite prilejuri, cu teme pe bază de fapte și date concrete (ex.”Influența 
familiei asupra personalității copilului); organizarea unor expoziții cu lucrări executate de copii; 
participarea părinților la activități demonstrative; 

Convorbirile cu familia (pot avea loc spontan sau organizat, din inițiativa educatoarei/profesorului 
sau a părinților); consultări individuale; vizitele-constituie o altă formă de colaborare.Includem aici ambele 
variante, vizitarea familiei de către cadrul didactic și vizitarea unității de învățământ de către părinți; 
organizarea de activități extracurriculare, organizate și desfășurate împreună cu părinții (vizite la muzee, 
patiserii, fabrici, etc); participarea părinților alături de copii la diverse ateliere de lucru, organizate de cadrul 
didactic; serbările copiilor cu diferite ocazii (Crăciun, 8 Martie, Sfârșit de an școlar, etc). În concluzie, 
familia și școala sunt cele care influențează dezvoltarea individului și procesul educativ, de aceea este foarte 
importantă colaborarea tuturor celor care intervin în procesul de dezvoltare și formare al copilului. 

După părerea mea, cultivarea unor relaţii de parteneriat efectiv între grădiniţă şi familie, în sprijinul 
educaţiei şi creşterii copilului constituie cheia succesului viitor în adaptarea şi integrarea şcolară. Relaţiile 
de colaborare dintre părinţi şi unitatea de învăţământ pe care o frecventează copilul lor constituie primul 
pas către o educaţie deschisă, flexibilă şi dinamică a personalităţii copilului. Procesul de colaborare cu 
părinţii asigură atingerea scopului educaţional, şi anume de a obţine dezvoltarea globală a copilului. Prin 
colaborarea părinţilor cu grădiniţa, aceştia pot completa, sprijini şi dezvolta personalitatea copilului. 

O educaţie adevărată şi reală se fundamentează în familie şi se continuă în grădiniţă şi şcoală. Pe de 
altă parte, tot ceea ce copilul învaţă în grădiniţă pierde din importanţă şi eficienţă în condiţiile în care părinţii 
nu întăresc şi nu valorifică programul educativ desfăşurat în cadrul grădiniţei. Toate aceste motivaţii conduc 
la necesitatea realizării parteneriatelor reale dintre familie şi grădiniţă, în care spre beneficiul copiilor, 
implicarea familiei în viaţa grădiniţei să fie una concretă, activă şi de durată, aşa încât membrii acestora să 
devină parteneri reali în educaţia copiilor lor. 

1216



Educaţia extraşcolară permite de asemenea implicarea directă a preşcolarilor în activităţi. Teme 
precum: “Bun rămas, grădiniţă dragă! ”, “Crăciunul în inimile noastre”, “Martie - Mărţişor”, “1 
Decembrie”, “Şezătoare la muzeu” sunt foarte cunoscute și foarte îndrăgite de elevi și părinți, deoarece îi 
provoacă să se implice afectiv şi efectiv în realizarea sarcinilor, în căutarea şi sortarea materialelor necesare, 
în culegerea de informaţii şi curiozităţi referitoare la tema aleasă. 

 Am considerat că implicând părinții în activități școlare și extrașcolare, acestea vor fi mai atractive 
pentru preşcolari, iar părinții vor fi mai implicați și mai conștienți de actul didactic, de importanța grădiniţei 
în viața copilului, realizând, astfel progres în activitatea didactică. 

În urma derulării parteneriatului grădiniţă-familie am constatat un progres în ceea ce priveşte 
antrenarea preţcolarilor într-un număr cât mai mare de activităţi extraşcolare şi în domenii diverse, iar în 
alegerea strategiilor de abordare am avut în vedere compararea obiectivelor din taxonomiile cognitive, 
afective şi psihomotrice, cu tipurile de inteligenţă sau cu diverse metode şi tehnici, în funcție de nivelul 
grupei pe care o conduc. În asemenea situaţii, măiestria profesorului trebuie susţinută de diagnoza 
psihologică, fiind necesară în acelaşi timp şi o colaborare directă, permanentă între profesor, părinte şi 
copil. 

Serbările şcolare reprezintă evenimente de o importanţă deosebită în activitatea elevilor şi în viaţa 
familiilor acestora-atât din punct de vedere afectiv, cât şi cognitiv, dând ocazia elevilor de a prezenta, într-
o manieră personală şi originală, tot ce au învăţat pe parcursul unui semestru sau an şcolar. Acest tip de 
activităţi extracurriculare au reprezentat întotdeauna un prilej de manifestare inedită al talentului nativ al 
copilului. Este o ocazie în care copilul îşi poate pune în valoare inteligenţa dominantă descoperită şi 
valorificată de cadrul didactic. De multe ori familia este surprinsă de potenţialul propriului copil. 

Cântecul, dansul, recitarea de poezii sau interpretarea unor piese de teatru reprezintă câteva dintre 
formele de manifestare prin care copilul îşi satisface nevoia de afirmare de joc, căpătând încredere în 
propriul potenţial artistic şi cognitiv. 

De aceea o sărbătoare şcolară reprezintă un mijloc eficient de educare, de influenţare formativă a 
copiilor, de sudare a colectivului, de asigurare a unor contexte educaţionale în care relaţionările se produc 
în condiţii inedite, de încurajare a talentului, de dezvoltare a aptitudinilor şi de stimulare a copiilor timizi 
sau mai puţin talentaţi. Este foarte indicat ca pe parcursul serbării să iniţiem momente interactive părinţi-
copii :jocuri, scenete, recitare, dansuri populare, cântece pe care părinţii fie le cunosc, fie le învaţă împreună 
cu copiii. Toate acestea contribuie la sudarea relaţiilor dintre copii şi părinţi, atmosfera să fie mai caldă, de 
sărbătoare a tuturor vârstelor. 

 
 
BIBLIOGRAFIE: 
* Ecaterina Adina Vrăşmaş, Consilierea şi educaţia părinţilor, Bucureşti, Editura „Aramis”, 2002;  
* Ecaterina Adina Vrăşmaş, Educaţia copilului preşcolar, Bucureşti, Editura Pro Humanitate, 1999;  
* Gheorghe Bunescu, Democratizarea educaţiei şi educaţia părinţilor, www.1educat.ro;  
* Stern, H.H., Educaţia părinţilor în lume, Bucureşti, Editura Didactica şi Pedagogica, 1972. 
 
 

1217



ACTIVITĂŢILE EXTRACURRICULARE 
 

GRĂDINIŢA PN SĂVINEŞTI 
PROFESOR: PESCARU ELENA- CLAUDIA 

GRUPA: MARE 
 
 Educaţia extracurriculară, adică educaţia de dincolo de procesul de învăţământ, apare sub două 

aspecte principale: educaţia informală – reprezintă influenţa incidentală a mediului social transmisă prin 
situaţiile vieţii de zi cu zi – şi educaţia non-formală, care se realizează fie în sistemul de învăţământ, fie în 
cadrul unor organizaţii cu caracter educativ. 

 Ca parte integrantă a procesului instructiv-educativ, activităţile extracurriculare trebuie să respecte 
reperele oricărei activităţi didactice: 

a)COMUNICAREA- în cadrul căreia se asigură climatul educaţional, individualizarea comunicării 
şi modalităţile comunicării; 

b)ETICA RELAŢIILOR EDUCATOARE- COPIL bazate pe valori, conduită, considerarea copilului 
ca partener educaţional; 

c)STRATEGII DE MENEGEMENT: 
 În cadrul acestor activităţi se urmăresc următoarele obiective: 
- Conştientizarea de către copii a importanţei valorificării calitative a timpului liber pentru lărgirea 

orizontului cunoaşterii; 
- Valorificarea aptitudinilor şi abilităţilor dobândite de copii la grădiniţă în cadrul unor activităţi 

extraşcolare; 
- Promovarea interdisciplinarităţii, ca mijloc de dezvoltare a unei gândiri flexibile şi stimularea 

creativităţii copiilor; 
- Dezvoltarea spiritului de echipă; 
- Dezvoltarea competenţelor de comunicare; 
- Exersarea abilităţilor practice. 
 Activităţile extracurriculare organizate de grădiniţa au conţinut cultural, artistic, spiritual, ştiinţific, 

tehnico-aplicativ, sportiv sau sunt simple activităţi de joc sau de participare la viaţa şi activitatea comunităţii 
locale. 

 Activităţile extracurriculare de masă reprezintă activităţi care cuprind aproape întreaga masă a 
copiilor dintr-o grupă, mai multe grupe, sau chiar grupe de copii din mai multe gradinite . Aceste activităţi 
le oferă destindere, recreere, voie bună, satisfacţiile atmosferei de grup, iar unora dintre ei posibilitatea unei 
afirmări şi recunoaştere a aptitudinilor. Aceste activităţi au caracter ocazional şi iau forme foarte variate: 

- sărbătorirea zilei de naştere a unui copil la care participă colegi din toată grădiniţa; 
- vizionarea în grup a unor spectacole la teatrul de păpuşi;  
- excursii; 
- plimbări în parc; 
- vizită la diferite muzee; 
- serbări. 
 Excursiile contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile ţării, la educarea 

dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin excursii, copiii cunosc locul natal în 
care au trăit, muncit şi luptat înaintaşii lor învăţând astfel să-şi iubească ţara, cu trecutul şi prezentul ei. Prin 
excursii copiii pot cunoaşte realizările oamenilor, locurile unde s-au născut, au trăit şi au creat opere de artă 
scriitori şi artişti. 

 Serbările pot lua forme variate, de la solemna evocare istorică la un vesel carnaval. La pregătirea şi 
realizarea serbărilor, copiii participă cu însufleţire şi dăruire, din dorinţa de a oferi spectatorilor momente 
de ţinută estetică, distracţie, satisfacţie, făcându-le viaţa mai frumoasă, mai plină de sens. 

Serbarea este modalitatea eficientă de cultivare a înclinaţiilor artistice ale copiilor contribuind la 
dezvoltarea armonioasă a personalităţii copiilor. 

 Serbările, prin specificul lor de activitate extracurriculară, reprezintă un nesecat izvor de satisfacţii 
şi bucurii, creează bună dispoziţie şi favorizează dezvoltarea copiilor din punct de vedere fizic şi psihic. 
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Importanţa lor educativă constă în conţinutul artistic prezentat, precum şi în atmosfera de sărbătoare ce se 
instalează cu acest prilej. Prin organizarea serbărilor am dezvoltat copiilor dragostea pentru artă, pentru 
frumos. 

 A fost organizată serbare cu ocazia sărbătorilor de iarnă: "Colindăm, colindăm, iarna cu colinde 
strămoşeşti" 

 Activităţiile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 
dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor preşcolarilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor liber. 

Având un caracter atractiv, copiii participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu însufleţire 
şi dăruire, la astfel de activităţi. 

 Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este generator de căutări şi soluţii variate. Succesul 
este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria şi în dragostea din sufletul copiilor, dar să îi laşi pe ei 
să te conducă spre acţiuni frumoase şi valoroase. 

 În concluzie putem spune că activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi 
eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el în primul rând o atitudine 
creatoare, atât în modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu copiii, asigurând astfel o atmosferă 
relaxantă care să permită stimularea creativă a copiilor. 

 
PROIECT DE ACTIVITATE EXTRACURRICULARA 
"Colindăm, colindăm, iarna cu colinde strămoşeşti"- Program cultural- artistic 
An şcolar 2015- 2016  
COORDONATORI ACTIVITATE: 
Prof. înv. preşcolar : Pescaru Elena- Claudia, de la Şcoala Gimnazială "I. Gervescu" Săvineşti 
Părinţii copiilor; 
DURATA: 15 decembrie 2015 
GRUP ŢINTĂ: copiii grupei mari de la Şcoala Gimnazială "I. Gervescu" Săvineşti 
LOCUL DESFĂŞURĂRII: Sala de festivităţi;  
OBIECTIVE GENERALE:  
 Cultivarea sentimentelor de dragoste faţă de tradiţiilor şi obiceiurilor locale, Cunoaşterea unor 

obiceiuri şi tradiţii ale sărbătorilor de iarnă din alte zone ale ţării; 
 Îmbunătăţirea relaţiei şcoală - copil – părinte. 
OBIECTIVE SPECIFICE 
- să conştientizeze importanţa păstrării tradiţiilor, obiceiurilor şi portului popular local; 
- să cunoască tradiţii şi obiceiuri ale sărbătorilor de iarnă din întreaga ţară; 
- să participe activ şi cu interes la activităţile artistice; 
PARTICIPANŢI: 
 Prof. înv. preşcolar: Pescaru Elena- Claudia 
 Părinţii copiilor 
 Preşcolarii 
 RESURSE PROCEDURALE: 
 - Convorbirea 
 - Dialogul 
 - Învăţarea prin descoperire 
 RESURSE MATERIALE : 
- Culegeri de poezii; 
- Culegeri de colinde româneşti; 
- Costume populare; 
- Lumânări, icoane, stea, clopoţei. 
- Imagini, diafilme  
MODALITĂŢI DE EVALUARE: 
 - Program artistic 
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FAMILIA, CA PARTENER ÎN EDUCAREA ELEVILOR CU C.E.S. 

 
PEDAGOG PETRE MONICA 

CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ ”SFÂNTA FILOFTEIA” 
 
 Copilul cu cerinţe educaţionale speciale (CES) este o fiinţă cu însuşiri calitativ-afective diferite de 

cele ale altor copii şi are în mod legitim dreptul de a ocupa o poziţie priviligiată în societate şi de a se bucura 
de un “tratament”specific din partea noastră 

 Sănătatea, dezvoltarea fizică şi psihică, precum şi educaţia copilului trebuie să fie în centrul 
preocupărilor familiei, şcolii şi a comunităţii. 

 Familia este mediul esenţial şi proxim care poate influenţa dezvoltarea şi destinul copilului prin 
dragoste, securitate materială, fizică, afectivă şi educaţie. 

 Familia este cea mai în măsură să răspundă nevoilor copilului cu CES. Afectiv, aceasta este cea mai 
în măsură să răspundă trebuinţelor copilului, pentru că numai relaţiile afective şi sentimentul de dragoste îl 
fac pe părinte să înţeleagă şi să intuiască starea copilului.  

 Specialiştii în psihologia familiei recomandă părinţilor un set de reguli în ceea ce priveşte copilul : 
 Să iubeşti copilul, să protejezi copilul, să-l aperi de pericole fizice, sufleteşti, la nevoie sacrifindu-ţi 

propriile interese, să fii un bun exemplu pentru copilul tău, astfel încât el să trăiască într-un mediu cu 
valori sănătoase, să te joci cu copilul tău, să lucrezi cu copilul tău, să-l îndrumi, dar să-l laşi să 
dobândească singur experienţa de viaţă, pentru că un copil superprotejat este un invalid social, să îi arăţi 
limitele libertăţii umane, să-l înveţi să fie ascultător şi respectuos, să nu aştepţi de la copil mai mult decât 
poate da potrivit gradului său de maturitate şi experienţei dobândite, să-i oferi copilului trăiri cu valoare 
de amintiri, serbări în familie, călătorii, vacanţe, care îi dau prilejul să cunoască lumea. 

 Familia trebuie să aibă un raport deschis cu şcoala, mai ales în cazul elevilor cu CES, existând între 
cele două o relaţie de dublă determinare. Şcoala constituie în primul rând un spaţiu social de transmitere şi 
asimilare de informaţii, dar şi de modelare de caractere şi socializare. 

Parteneriatele cu părinții au ca principale obiective următoarele: 
• Realizarea unor proiecte cu caracter social şi educativ. 
• Educarea adulților în spiritul unei atitudini pozitive, prieteneşti, de acceptare si apreciere faţă de 

copiii cu nevoi speciale. 
• Dezvoltarea sentimentului de siguranţă şi prietenie la elevii cu C.E.S.  
• Stimularea şi dezvoltarea unor aptitudini de creaţie, sportive şi caritabile. 
Este bine ştiut că toate activităţile desfăşurate în parteneriat sunt benefice pentru toţi cei implicaţi în 

astfel de proiecte, cu atât mai mult când aceste activităţi au statut de voluntariat şi contribuie la educarea 
spiritului de echipă, spiritului altruist, de fair play, educă elevii și părinții noştri în vederea socializarii, a 
integrării în societatea actuală. 

 Adeseori, noi dascălii considerăm propria maturitate şi acumulare de experienţă suficiente pentru a 
stabili modele educaţionale pentru copii. 

 În învăţământul special, copiii sunt mult mai sensibili la calităţile umane-personale ale profesorului 
şi solicită din partea noastră mai multă creativitate, imaginaţie, calităţi de fin observator şi multă 
comunicare. Este foarte important ca procesul instructiv-educativ să fie puternic susţinut terapeutic şi cât 
mai individualizat, pentru că unii dintre aceşti copiii sunt adevărate diamante neşlefuite, ce au dovedit 
aptitudini sportive deosebite (campioni mondiali la ski; medaliaţi şi la alte discipline sportive: fotbal, tenis, 
baschet), au performat pe diverse scene, dovedind calităţi artistice, interpretative sau au înclinaţii către 
artele plastice. 

 Cooperarea reală dintre profesor şi implicarea familiei, asigurarea unui mediu securizant şi relaxant 
care să încurajeje şi să valorizeze elevul cu deficienţe, precum şi intervenţia centrată pe anumite aspecte ale 
dezvoltării personale prin folosirea de materiale şi tehnici cât mai eficiente şi adecvate au dus la performanţe 
deosebite, la depăşirea propriilor limite de către aceşti copii speciali.  
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IMPORTANȚA SERBĂRILOR LA VÂRSTA PREȘCOLARĂ 

 
PROF. PETRESCU GICA,  

GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 19,  
 DROBETA TURNU SEVERIN, MEHEDINȚI 

 
Orice serbare şcolară este o sărbătoare, atât pentru copii cât şi pentru educatorii lor şi, nu în ultimul 

rând, pentru părinţii copiilor. Pregătirea unei serbări este un excelent prilej de a pune în valoare imaginaţia 
şi creativitatea fiecăruia, copil sau educatoare. Verificăm astfel, de câteva ori pe an, că micuţii şi-au însuşit 
informaţiile transmise la grădiniţă şi le dăm posibilitatea de a aplica învăţătura din clasă. Cântând, dansând, 
recitând, interpretând un rol dintr-o scenetă, preşcolarul îşi perfecţionează deprinderile artistice. Acestea îl 
vor ajuta să-şi dezvolte gustul, dragostea de frumos, aptitudinile pentru arte. Serbările contribuie la 
stabilirea unei legături între cunoaşterea artei şi practicarea ei.  

Serbările şcolare contribuie la acumularea de cunoştinţe şi la lărgirea orizontului de cunoaştere a 
copiilor. Înţelegând şi memorând poezii, texte ale scenetelor sau cântece se dezvoltă memoria şi limbajul. 
Această formă de învăţare este condiţionată de dezvoltarea atenţiei. Materialul artistic folosit trebuie să aibă 
valoare educativă şi să cuprindă materiale accesibile particularităţilor individuale şi de vârstă ale copiilor. 
Serbările au o importanță deosebita în educarea copiilor.  

În primul rând prin conținutul lor, transmit un anumit mesaj, apoi copiii se pregătesc împreună și 
depun eforturi susținute pentru realizarea unui scop comun, reușita serbării. Încordarea gradată din 
momentul pregătirii serbărilor culminează în ziua desfășurării ei, când tensiunea afectivă a grupei ajunge 
la maxim. Astfel, pregătirea și participarea la serbări este acțiunea în care copilul se obișnuiește să trăiască 
în colectiv, să se debaraseze de timiditate. Serbările aduc lumină în sufletul copiilor, dau aripi imaginației, 
creează o atmosferă plină de plăcere, bucurie.  

În transmiterea obiceiurilor și tradițiilor în serbările preșcolare am pornit de la ideea că nu există un 
alt element artistic care să poată fi aplicat multilateral în ansamblul procesului educațional ca serbările 
școlare. Pentru copii ele reprezintă o distracție veselă, plăcută, iar pentru educator constituie prilejul de a 
oferi mănunchiul bucuriei de-a lungul unui șir întreg de repetiții. Învățând copiii să desfășoare "Serbarea 
pomului de iarnă", îi implicăm în interpretarea unor roluri pe care le joacă cu plăcere:capra, ursul, sorcova, 
uratul, colindatul. Prin interpretarea rolurilor și pregătirea decorurilor pentru diversele "spectacole" 
urmărim atât un efect artistic cât și pedagogic, căutând un imbold pentru a trezi la copii dorința de a cunoaște 
și păstra tradițiile și obiceiurile strămoșești.  

Pentru a avea o influență pozitivă asupra copilului, serbările trebuie să fie înțelese de acesta și să-l 
afecteze psihologic. Sensul unui spectacol va depinde de:calitatea lui, de folosirea adecvată a costumațiilor 
și decorurilor, de participarea afectivă a copilului. Când bat la porțile sufletului Sfintele Sărbători, ne 
bucurăm împreună cu copiii de neasemuita frumusețe a datinilor strămoșești și scoatem din comoara inimii 
și din lada de zestre a neamului, tezaurul folcloric românesc: cântecul, jocul și costumul popular specific 
sărbătorilor. Pentru a realiza o serbare reușită, care să respecte tradițiile și obiceiurile de Crăciun, este 
necesară o adaptare și prelucrare a repertoriului specific vârstei preșcolare ce cuprinde în forme tradiționale 
poezii și cântece specifice Crăciunului.  

Serbările copilăriei, momentele acestea de maximă bucurie, atât pentru copii, cât și pentru părinți, 
întăresc și fortifică sufletele viitorilor adulți. Toate acestea aduc lumină în suflete, dau aripi imaginației, 
entuziasmului și stimulează gândirea creatoare.  

În măsura posibilităților, în cadrul serbărilor școlare este bine să fie prezentate și creații artistice 
originale, adaptate evenimentelor și condițiilor locale.  

 
 BIBLIOGRAFIE:  
*Ion Apostol Popescu : "Studiu de folclor și artă populară" Revista "Învățământul preșcolar" 1-2, 

2010  
*Potolea, Dan şi Păun Emil, (coord), Pedagogie. Fundamentări teoretice şi demersuri aplicative, 

Editura Polirom, Iaşi, 2012 
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MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ 

TOTUL ARE UN ROST 
 

PETRESCU LIANA CARMINA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ IPOTEȘTI, JUD. OLT 

 
Activitățile educative sunt fundamentale în dezvoltarea elevilor. În afară de îmbunătățirea 

performanței artistice și de comunicare a elevilor, aceștia își pot extinde cunoștințele pentru a avea abilități 
mai bune. Acest lucru le oferă șansa de a-și dezvolta abilitățile sociale, de a cunoaște noi prieteni și de a 
deveni mai încrezători comunicând în grupuri. Activitățile extracurriculare pot ajuta, de asemenea, la 
dezvoltarea stimei de sine și a încrederii. Pentru ei este antrenant când reușesc în ceva de care se bucură, 
mai ales după ce munces din greu pentru a-l realiza. 

De aceea, am realizat cu elevii de clasa a V-a și a VI-a activități educative online pentru marcarea 
sărbătorilor de iarnă, cu titlul ”Atelier de creație: Sărbători de iarnă”, urmărind mai multe obiective. 

În primul rând, le permit elevilor să se conecteze cu alți elevi în afara clasei lor. Această activitate 
ajută la consolidarea abilităților lor sociale și de comunicare, motivându-i să fie mai participativi și 
promovându-le stima de sine. În al doilea rând, îi ajută să-și descopere pasiunile și abilitățile. Ei dezvoltă 
talente înnăscute care le vor servi în viață. În al treilea rând, sunt stimulate creativitatea, imaginația și 
curiozitatea de a descoperi noi cunoștințe. Acest lucru îi face pe elevi să se bucure de învățare, considrându-
l un moment de distracție și divertisment, un moment de recreere în afara orarului școlar. 

Fiecare elev a avut de prezentat un obicei de iarnă făcând apel la cunoștințele pe care le au deja despre 
obiceiul respectiv, ținând totodată cont de scopul pe care și l-a ales pentru a scrie textul: pentru a informa, 
pentru a exprima opinii, pentru a amuza. Unii dintre ei au făcut mici prezentări ale obiceiurilor: 
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Alții au preferat să deseneze. 

 

 
 
Feed-back-ul activității a fost realizat tot prin joc și voie bună, toți participând cu plăcere la Roata 

Crăciunului, un joc distractiv și antrenant. Pe parcursul jocului elevii au avut de cântat o strofă dintr-un 
colind alături de un membru al familiei, să spună trei cuvinte care încep cu ”cră...”, să spună ce bunătăți va 
prepara mama pentru masa de Crăciun sau care este cea mai mare dorință a lor pentru anul care vine.  

 

 
Toți au așteptat cu nerăbdare să învârtă de roată și s-au distrat împreună la executarea poruncilor 

pentru că o echipă oferă un sentiment de apartenență. 
 Activitățile Atelierului de creație au oferit elevilor posibilitatea de a interacționa cu alții cu interese 

similare și de a construi potențial prietenii în afara cercului lor obișnuit. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE 

 ÎN PARTENERIAT  
CU FAMILIA 

 
PETRICESCU VALENTINA,  
GRĂDINIȚA P.P. 4, LUGOJ 

 
Familia este prima grădiniță a copilului. Ea este cea care răspunde de trebuinţele elementare ale 

copilului şi de protecţia acestuia, exercitând o influenţă atât de adâncă, încât urmele ei ramân, uneori, 
întipărite pentru toată viaţa în profilul moral - spiritual al acestuia. Familia ocupă un loc aparte în sistemul 
instituţional al educaţiei. 

Procesul de colaborare cu părinţii asigură atingerea scopului educaţional. Pornind de la necesitatea 
cunoaşterii sociopsihopedagogice a copilului, grădinița impune colaborarea cu familia sub diferite aspecte. 
Urmărind aspectele comune, speciale si diferenţiate pe care viaţa de preșcolar o prezintă, părinţii pot 
completa, sprijini şi dezvolta personalitatea copilului cu o singură condiţie - colaborarea cu grădinița. 

Colaborarea grădiniței cu familia se realizează în diferite forme: comitetele de părinţi - sunt forme 
organizate de colaborare între grădiniță şi familie, contribuind la perfectionarea pocesului de instruire şi 
educare a preșcolarilor; vizitele la domiciliul elevilor; consiliere individuală; corespondenţa cu familia. 

Formele colective de colaborare - adunări cu părinţii, lectorate pentru părinţi - pot îmbrăca structuri 
şi pot avea conţinut variat. Astfel, adunările cu părinţii (organizate periodic) pot fi destinate fie unui bilanţ 
al activităţii copiilor (subliniindu-se contribuţia familiei, eventualele deficienţe - cu tact - şi măsurile ce se 
impun a fi adoptate), fie dezbaterii unor teme psiho - pedagogice în vederea informării părinţilor cu 
aspectele teoretice necesare activităţii lor practice (de pildă probleme ca: organizarea regimului de viaţă al 
copiilor în familie, alegerea şi dezvoltarea lecturii, etc. toate în funcţie de specificul vârstei. Lectoratele cu 
părinţii includ cicluri de expuneri cu caracter pedagogic sau psihologic, sistematic organizate (pe grădiniță), 
asigurând comunicarea unui sistem de informaţii, metodologii de lucru, forme de activitate, posibil de 
folosit în familie.  

Într-o grădiniță prietenoasă, părinţii acţionează ca voluntari. Părinţii voluntari pot avea sarcini, cum 
ar fi: coordonatori ai unor evenimente speciale; reparaţii şi îmbunătăţiri; munca în bibliotecă, participanţi 
la proiecte speciale artistice şi ştiinţifice care necesită ajutor suplimentar din partea adulţilor, organizatori 
ai zilelor de naştere şi a altor sărbători, colectori de fonduri- aceşti părinţi îşi oferă talentele şi cunoştinţele 
pentru a colecta fonduri în sprijinul financiar al grădiniței, cum ar fi program de gospodărire (pictură pe 
sticlă) într-un proiect special. Acest fel de activităţi întăresc relaţiile comunitare de încredere şi bunăvoinţă 
reciprocă. Fiecare activitate este importantă pentru că arată posibilitatea că fiecare se poate implica în 
transformarea şcolii într-o comunitate adevărată. 

În concluzie, toţi părinţii trebuie încurajaţi să profite de numeroasele oportunităţi pe care le au pentru 
a deveni parte din viaţa grădiniței şi de a extinde sensul de comunitate în familiile lor. Noi, pedagogii trebuie 
să găsim mijloace de a comunica şi evidenţia experienţele evolutive ale copiilor la şcoală, trebuie să 
pregătim un flux constant de informaţii de calitate îndreptate spre părinţi, astfel încât să-i determinăm să-şi 
reexamineze atitudinile faţă de rolul de părinte şi opiniile despre experienţele prin care trec copiii şi să 
abordeze mult mai preocupaţi întreaga experienţă şcolară. 
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MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNA TRADIŢII ŞI OBICEIURI 

 
PROF. INV. PRIMAR PETRUSE ALEXANDRA CARLA 

ŞCOALA GIMNAZIALA NR. 1, NUCET 
 
După cum ştim, fiecare copil aşteaptă cu nerăbdare iarna, anotimpul alb. Decembrie este o lună de 

poveste. Acum ,,se coc” cele mai frumoase sărbători(sărbătorile de iarnă), care ne învăluie cu magia 
aromelor, a culorilor și a iubirii! Miracolul iubirii este omniprezent în această perioadă sfăntă a anului. 
Acum, ne amintim de cei dragi, ne amintim de copilărie, ne amintim să fim mai buni cu noi şi cu cei din 
jurul nostru. O lume de poveste! Aşa s-ar putea numi perioada aceasta în care parfumul cozonacilor se 
împleteşte cu cel al brazilor şi al scorţişoarei . Luminile caselor sunt aprinse în timp ce părinţii şi copiii 
împodobesc bradul cu bucurie, deoarece se apropie Crăciunul.  

Nicolae este așteptat cu nerăbdare de către copii, care în seara de ajun își curăță și-și pregătesc 
ghetuțele, pentru ca moș Nicolae să le poată umple cu daruri. Există însă și posibilitatea ca moșul să nu fie 
întotdeauna darnic, dacă copii nu au fost cuminți în decursul anului, le poate aduce astfel o 
nuielușă.Totodată, știm despre Sfântul Nicolae că e milostiv față de săraci, ajută văduvele, orfanii și 
dăruiește bani tuturor oropsiților. Sfântul Nicolae este, de asemenea, protector al copiilor, fiind primul moș 
darnic odată cu venirea iernii.  

Sărbătoarea Crăciunului a fost întotdeauna o sărbătoare a bucuriei pentru creștini, dar, mai ales pentru 
copii, care așteaptă cu nerăbdare momentul împodobirii pomului de Crăciun sau zilele în care merg la 
colindat, primind în schimb daruri. Totodată, se obișnuiește, la creștini, ca în ajunul Nașterii Domnului, cât 
și în ziua de Crăciun, să se meargă la biserică, după care să se ia masa în familie, în mijlocul celor dragi.  

Bradul de Crăciun este cel mai îndrăgit obicei al sărbătoriilor de iarnă, datorită simbolurilor care i se 
asociază, și anume: dragoste, bucurie, fericire, împlinire, speranță, viață, sănătate, magie…! Se bănuiește 
că pomul de Crăciun ar fi apărut pentru prima dată în Germania, iar cu timpul acest obicei a intrat și în 
tradiția creștină.Bradul de Crăciun era împodobit, la început, cu fructe, flori de hârtie sau biscuiți. În timp, 
s-a trecut la ornarea acestuia cu fel si fel de minunății, printre care: globulețele de sticlă, beteala, 
bomboanele de ciocolată, instalațiile luminoase, etc.Există, de asemenea, obiceiul ca în vârful bradului de 
Crăciun să se așeze o stea, simbol al stelei care i-a călăuzit pe magi până la Bethleem. Despre această stea 
se spune că aduce noroc și duce la îndeplinire dorințele. Pe lângă bradul de Crăciun, creștinii ornează și așa 
numitele coronițe de Crăciun, agățate pe ușile de la intrare. Coronițele simbolizează sănătate și noroc, iar 
forma rotundă a acestora reprezintă veșnicia dragostei care nu piere niciodată. 

Boboteaza marchează încheierea sărbătorilor de iarnă dedicate Crăciunului, fiind o sărbătoare a 
purificării naturii, a apelor de forțele răului. În această zi, de Bobotează, există tradiția conform căruia 
preoții sfințesc toate apele din care oamenii vor lua, mai apoi, pentru a stropi gospodăriile, casele și 
animalele, păstrând restul apei în sticle, pentru leac Magia sărbătorilor de iarnă ne cuprinde pe toţi, dar mai 
ales pe copii. Ei trăiesc cu adevărat magia, căci ei cred cu adevărat în existenţa lui Moş Crăciun căruia îi 
trimit scrisori şi pe care îl aşteaptă cu nerăbdare să le împlinească toate visele copilăriei. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE REALIZATE 

ÎN PARTENERIAT CU PĂRINȚII, PE TIMPUL SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ 
~~~PĂSTRAREA SPIRITULUI SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ!~~ 

 
 AUTOR ARTICOL: PROF. PINGHIREAC SIMINA-ELENA 

 ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 1 RACHIȚI, 
 COMUNA RACHIȚI, JUDEȚUL BOTOȘANI 

 
 Școala are un rol primordial în educația copiilor, alături de familie, dar și de întreaga societate, 

deoarece educația permanentă presupune o învățare pe tot parcursul vieții. Colaborarea între toți factorii 
educaționali, în primul rând între școală și familie, este stringentă. Școala colaborează cu familia în 
domeniul învățării elevului, în domeniul comportamentului, în domeniul dezvoltării lui fizice și 
intelectuale, morale și estetice, în domeniul deprinderilor și priceperilor de muncă, igienico-sanitare, în 
domeniul activităților libere, angajării copilului în diferite domenii de activitate în afară de clasă și școală. 

Colaborarea cu familia trebuie să se concretizeze într-un program comun de activități ale școlii cu 
aceasta (lectorate cu părinții, ședințe, consultații, vizite la domiciliul elevului, serbări școlare specifice 
tuturor sărbătorilor și păstrarea tradițiilor și a obiceiurilor de Crăciun). Părinții trebuie să vadă în noi un 
prieten, un colaborator, un om adevărat, care-i poate ajuta prin atitudinea nepărtinitoare pe care trebuie să 
o afișeze. Informarea şi formarea părinţilor în ceea ce priveşte şcolaritatea copilului presupune, ca fiecare 
părinte să cunoască: obligaţiile legale privind educaţia copilului, importanţa atitudinii lui pentru reuşita 
şcolară a copilului, metodele de colaborare cu şcoala, cea care le formează tuturor elevilor un comportament 
civic, precum și respectul pentru valorile unui popor, acceptarea diversității. În acest scop este necesar un 
dialog între profesori şi părinţi; profesorii trebuie să primească o pregătire în materie de relaţie cu părinţii, 
iar competenţa lor în această materie trebuie considerată ca o aptitudine profesională; părinţii trebuie să fie 
pregătiţi pentru a juca rolul lor educativ în cooperare cu profesorii; şcolile trebuie să asigure părinţilor 
asistenţa necesară, în vederea inoculării sentimentelor de sărbători, cunoașterea semnificațiilor Crăciunului, 
a modului cum această sărbătoare poate ajuta sufletele copiilor, și nu numai, ci și să capete o cu totul altă 
valoare principală în viața lor, ajutându-i să-și îmbogățească sufletele, mintea și să-și modeleze viața 
conform unor principii bine întemeiate. 

Serbările reprezintă o altă modalitate de colaborare cu familia. Dacă familia va fi implicată de la 
început în programul educativ, ea va percepe corect importanța colaborării cu școala și beneficiile acestei 
colaborări, iar implicarea sa în activitatea școlii va fi conștientă, interesantă și reciproc avantajoasă. 
Organizaţia şcolară trebuie să-şi deschidă porţile pentru ca familia să cunoască şi să participe la activităţile 
ce se desfăşoară în incinta şi în exteriorul şcolii, dar organizate de aceasta. Cadrele didactice trebuie să 
iniţieze activităţi care să ofere familiei oportunităţi de a participa alături de copil, de a cunoaşte copilul în 
situaţii diverse, de a se bucura alături şi cu copilul de realizările lui, de a lucra împreună părinte-copil la 
diferite proiecte. Voi trece în revistă câteva dintre activităţile care pot contribui la formarea părinţilor: 

• Lecţia  
• Vizita 
• Excursia  
• Serbările şcolare – reprezintă evenimente de o importanţă deosebită în activitatea elevilor şi în viaţa 

familiilor acestora atât din punct de vedere afectiv, cât şi cognitiv, dând ocazia elevilor de a prezenta, într-
o manieră personală şi originală, tot ce au învăţat pe parcursul unui semestru sau an şcolar.  

 Cântecul, dansul, recitarea de poezii sau interpretarea unor piese de teatru reprezintă câteva dintre 
formele de manifestare prin care copilul îşi satisface nevoia de afirmare de joc, căpătând încredere în 
propriul potenţial artistic şi cognitiv.  

 Şedinţele cu părinţii – sunt întâlniri tematice organizate de către cadrul didactic. Au durata de două 
ore, timp în care se lucrează: exerciţii de intercunoaştere, de autocunoaştere, de cunoaştere a copilului, se 
dezbat diverse probleme de interes general, studii de caz, se generează situaţii în care părinţii trebuie să dea 
soluţii. Aceste întâlniri sunt de fapt adevărate sesiuni de formare pentru părinţi.  
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• individuale oferă şi ele ocazii în care părinţii pot afla, pot găsi soluţii potrivite la diferite probleme 
apărute în relaţia cu copilul. Pot fi consiliaţi de către profesor, iar profesorul poate afla multe aspecte din 
viaţa copilului şi a familiei sale, care îl pot ajuta să înţeleagă mai bine fiecare situaţie în parte. 

• Referatele prezentate în fața părinților cu anumite prilejuri, cu teme pe bază de fapte și date 
concrete; 

• Organizarea unor expoziții cu lucrări executate de elevi ; 
• Organizarea de activități extracurriculare, organizate și desfășurate împreună cu părinții (vizite la 

patiserii, fabrici, firme diverse, stomatolog, cabinete medicale, spitale, cămine de nefamiliști, orfelinate, 
cămine-bătrâni neajutorați); 

• Activități de voluntariat realizate în parteneriat cu familiile tuturor copiilor ; 
• Participarea părinților alături de copii la diverse ateliere de lucru, organizate de cadrul didactic; 
• Convorbirile cu familia (care pot avea loc spontan sau organizat din inițiativa profesorului sau a 

părinților ) ; 
Un real parteneriat între școală și familie/ părinți nu este cel înscris pe o coală de hârtie, semnat de 

părinte şi director, ci este relaţia activă, de implicare şi de o parte şi de cealaltă, este bucuria şi tristeţea, 
este succesul şi eşecul, este zbaterea şi rezultatul din care beneficiarul este copilul. 
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CRACINUL- SARBATOAREA DE SUFLET A ROMANILOR 

 
AUTOR: PROF. ING. PINTILIE DANIEL GHEORGHITA 

SCOALA GIMNAZIALA MIROSLOVESTI –JUD. IASI 
 
 Existența poporului român a fost marcată întotdeauna de tradiții, obiceiuri și datini legate de sărbători 

importante: Paștele, Crăciunul, Boboteaza, Rusaliile. Toate acestea exprimă înțelepciunea populară și 
credința că viața omului trebuie să se desfășoare după un tipar moștenit din strămoși. 

 Una dintre sărbătorile cel mai iubite este însă Crăciunul care celebrează Nașterea Domnului și care 
reunește întreaga familie în jurul mesei îmbelșugate sau al bradului sub ramurile căruia copiii găsesc 
darurile mult dorite. Crăciunul este legat și de respectarea a numeroase obiceiuri, practici și superstiții pe 
care oamenii le cunosc din vremuri străvechi și care variază în funcție de zonă. 

 Există totuși câteva pe care le regăsim în toate zonele țării și care încep încă de pe 6 decembrie când 
e ziua Sfântului Nicolae. Putem aminti dintre acestea: tăiatul porcului, pregătirea mesei de Crăciun, 
împodobirea bradului, colindatul, cântecul de stea, jocul caprei, sorcova, Plugușorul și Vicleimul. În zona 
Bihorului, la sate, oamenii obișnuiesc, înaintea acestei sărbători, să taie porcul din care pregătesc preparate 
culinare tradiționale din care nu mănâncă până la Crăciun. Mulți dintre ei țin post înainte, marcând astfel 
prin smerenie și pocăință această sărbătoare. 

 Tăierea porcului este pregătită din timp de către gospodari care sunt ajutați de rude sau de prieteni, 
urmând ca și ei să le ofere ajutorul într-o altă zi. La început, bărbații se implică în această activitate scoțând 
porcul din coteț care e înjunghiat și despicat de un om priceput la astfel de Tradiții și obiceiuri la români 
.Tot bărbații se ocupă cu tranșatul cărnii, iar femeile spală mațele și stomacul porcului pentru a face cârnați, 
caltaboși și tobă. Mulți dintre bihoreni pun la sărat, apoi la afumat, o pulpă întreagă de porc făcând din ea 
un preparat numit șuncă. Această pulpă este consumată abia de Paște alături de mâncarea de hrean, o 
specialitate specifică acestei zone a țării, care se prepară din hrean răzuit și fiert în lapte căruia i se adaugă 
bucăți de cârnat afumat și smântână din belșug.  

 În ajun de Crăciun, oamenii împodobesc bradul, umplu masa cu sarmale, colaci și prăjituri, se 
îmbracă de sărbătoare și așteaptă colindătorii. După miezul nopții și uneori până la ziuă, copiii se strâng în 
cete și merg din casă în casă cu „corinda‖, pe la vecini și prieteni, cântând „Moș-Ajunul sau „Bună-
dimineața, vestind astfel Nașterea Domnului. După ce cântă corinda, la fiecare casă sunt răsplătiți cu nuci, 
covrigi, bomboane, colaci - denumire bihoreană pentru cozonaci.  

 În ziua de Crăciun, sunt respectate câteva tradiții care sunt îndeplinite de tinerii din sat ce colindă pe 
la casele oamenilor. Una dintre tradițiile bihorene păstrate este Turca sau Capra în care un grup de flăcăi 
neînsurați și un „birău sau „grăitor, care e conducătorul lor merg prin sat, ducând cu ei o turcă sau o capră. 
Turca apare sub forma unei măști viu împodobite cu cap de lemn acoperit cu blană de oaie sau de alt animal, 
cu coarne de vită ori de berbec de care atârnă prime (panglici) și clopoței. Corpul turcii este acoperit cu o 
pânză roșie sau o bitușă lungă, adică un cojoc ciobănesc, realizată din petice, de care sunt agățate fâșii de 
hârtie creponată colorată. Ea clămpăne dintr-un maxilar inferior mobil, dansează și se zbuciumă intrând în 
conflict cu ceilalți corindători și cu spectatorii la picioarele cărora se aruncă pentru a-i speria. Ceilalți tineri 
interpretează alte roluri: „birău este conducătorul cetei care rostește orațiile și primește darurile, „casieru 
încasează banii, „crâjmarul adună băutura, „caii‖ duc colacii, „jindar păzesc turca și asigură liniștea. Tot în 
această zi, tinerii interpretează „Vicleimul sau „Irozi, o tradiție realizată sub forma unei piese de teatru 
popular în care aceștia pun în scenă nașterea lui Iisus și căutarea Fiului lui Dumnezeu de către Cei Trei Crai 
de la Răsărit, Melchior, Gaspar și Balthazar, căruia vor să i se închine. Rolurile corindătorilor sunt: 
„grăitoru, cei trei crai de la Răsărit, pruncul Iisus, ciobanii, muzicanții și casierul. Cei trei crai poartă coifuri 
de culoare albastră, Îngerul are haine și coifuri albe, iar Irod are însemne roșii sau uneori o mantie de această 
culoare. 

 Peste cămăși se pun „prime, iar de umeri au agățată o centură de care se prinde o sabie de lemn. În 
Tradiții și obiceiuri la români Nr. 2/2017 120 Revistă cultural-educativă picioare poartă cizme negre făcute 
din piele, cu tureac înalt. Alături de crai se află doi păstori îmbrăcați cu cojoace lungi de piele de oaie și 
care poartă în mâini bâte lungi împodobite cu beteală, cu zurgălăi sau cu lanțuri. Unul dintre ei duce grajdul 
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lui Iisus în miniatură, făcut din lemn sau din carton colorat.. Create în vremuri străvechi, ele s-au păstrat 
până în zilele noastre, fiind respectate cu sfințenie și bucurându-ne sufletul în fiecare an.  
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ACTIVITATE EDUCATIVA  

 AȘTEPTANDU-L PE MOȘ CRACIUN… ONLINE 
 

PIRVU SIMINA 
LICEUL TEHNOLOGIC „DACIA” CARANSEBEȘ 

 
Copiii din ziua de azi trăiesc într-o societate caracterizată prin explozie tehnică și informațională, care 

are, desigur, și avantaje, însă nu trebuie să neglijăm efectele nocive. Ei pot deveni foarte ușor dependenți 
de jocuri sau aplicații, renunță la a mai socializa în mod direct, la jocuri sportive, se însingurează, iar 
dezvoltarea personalității lor va avea serios de suferit. 

Având în vedere că, în această perioadă, școala s-a mutat în mediul online, este nevoie ca noi, dascălii, 
să ne ocupăm nu doar de transmiterea unor cunoștințe și de formarea unor competențe, ci și de latura socială 
a procesului educativ. 

O mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului o au activităţile educative care se bazează 
pe participare interactivă, socială, pe experimentare de situații, elevii fiind astfel motivați. Aceste activități 
au caracter interdisciplinar, conţinuturile activităţilor desfăşurate încurajează comunicarea, abordări bazate 
pe iniţiativă, imaginaţie, iar atmosfera şi climatul de desfăşurare au un impact asupra sentimentelor copiilor, 
sfera trăirilor emoţionale fiind extrem de puternică. 

De asemenea, aceste activităţi dau posibilitatea tuturor copiilor cu aptitudini deosebite să se exprime. 
Strategiile folosite în cadrul acestor acţiuni, fiind altele decât cele de la clasă, îl pot conduce treptat spre 
plăcerea şi bucuria de a participa şi la alte activităţi care nu sunt în sfera lor de interes.  

Așa cum în fiecare an marcam venirea sărbătorilor de iarnă printr-un spectacol, m-am gândit că 
trebuie să facem asta și anul acesta, însă puțin diferit. Sub egida Așteptându-l pe Moș Crăciun… online, am 
organizat un concurs /recital de colinde, în care am implicat elevi din mai multe clase (individual, în perechi, 
în grup); deși am avut emoții în privința desfășurării activității, totul a ieșit foarte bine, elevii au fost 
încântați și și-au exprimat dorința de a mai participa și la alte asemenea activități. 

O altă activitate a fost concursul de creație literară și cel de creație plastică – elevii scriu o 
compunere/poezie/scrisoare având ca temă sărbătorile de iarnă sau fac un desen. Evaluarea lucrărilor se va 
face în ultima zi de școală (înainte de vacanță) de către un juriu format din câteva cadre didactice. Toate 
lucrările participante vor fi expuse în holul școlii. 

Prin participarea la astfel de proiecte, elevii îşi dezvoltă aptitudinile artistice şi literare, spiritul de 
echipă, îşi testează aptitudinile, îşi pot pune în valoare calităţile artistice. Trebuie menționat că desfășurarea 
acestr activități online a fost benefică pentru copiii care aveau trac, ei reușind, astfel, să își învingă 
timiditatea și să prindă curaj. 
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IMPORTANTA ACTIVITATII EDUCATIVE 

 IN PARTENERIAT CU PARINTII 
 

 PROF. INV. PRIMAR, PIRVULESCU CORNELIA 
 LICEUL TEHNOLOGIC BALTENI 

 
 Mai mult ca niciodată, relaţia dintre familie-şcoală este una indispensabilă.Trăim în aceste zile 

vremuri din ce în ce mai dificile şi tocmai, de aceea avem nevoie de sprijinul, increderea părinţilor pentru 
a putea merge mai departe cu procesul de predare -învăţare.Educația este un proces împărțit între părinți și 
profesori, al cărui obiectiv este formarea integrală a copiilor. Pentru a duce la bun sfârșit o educație integrală 
este necesar să existe canale de comunicație și acțiuni ale familiei cu școala, doar așa se produce dezvoltarea 
intelectuală, emoțională și socială a copiilor, în cele mai bune condiții. 

 Colaborarea familiei cu școala/grădinița dezvoltă copiilor impresia că, deși se află în două spații 
diferite, ele sunt complementare. Participarea activă a părinților în viața școlară a copiilor se materializează 
printr-o mai bună autostimă a copiilor, un randament școlar mai bun, relații și atitudini pozitive ale părinților 
despre școală.  

 Familia și școala trebuie să împartă responsabilitățile în educarea copiilor. Ambii au un rol 
fundamental în dezvoltarea integrală a copilului. Colaborarea familiei cu grădinița/școala are o importanță 
majoră, cu efecte pozitive asupra elevilor, părinților, profesorilor, școlii și comunității. Între familie și 
școală trebuie să existe o comunicare foarte strânsă. 

 Atât școala cât și familia sunt responsabile de:  
 *Transmiterea de norme, valori și obiceiuri;  
 *Dezvoltarea autonomiei copilului şi ala caracteruluiş 
 *Transmiterea de cunoștințe (deși acest proces are loc în școală, familia transmite copilului 

modalități de învățare, completează cunoștințele și dezvoltă dragostea pentru lectură); 
 *Învățarea responsabilităților. 
 Educația familiară și școlară joacă un rol foarte important în achiziția de cunoștințe și comportamente 

ale copilului, de aceea ambii trebuie să aibă responsabilități și roluri complementare. O bună interacțiune 
între școală și familie, oferă copilului o imagine de apropiere între persoanele care se ocupă de el, astfel, 
acesta se simte familiar și în siguranță în cadrul școlii. Fiecare relație familie-profesor este unică și 
originală, de aceea trebuie să fie individualizată și bazată pe încredere și cunoaștere reciprocă. Există mai 
multe forme concrete de colaborare dintre şcoală și familie, ele deosebindu+se în funcție de scopul urmărit 
și de modul de realizare:  

 *Referatele prezentate în fața părinților cu anumite prilejuri, cu teme pe bază de fapte și date concrete 
(ex.”Influența familiei asupra personalității copilului);  

 *Organizarea unor expoziții cu lucrări executate de copii;  
 *Participarea părinților la activități demonstrative;  
 *Convorbirile cu familia (pot avea loc spontan sau organizat, din inițiativa educatoarei/profesorului 

sau a părinților);  
 *Consultări individuale; 
 *Vizitele-constituie o altă formă de colaborare.Includem aici ambele variante, vizitarea familiei de 

către cadrul didactic și vizitarea unității de învățământ de către părinți;  
 *Organizarea de activități extracurriculare, organizate și desfășurate împreună cu părinții ;  
 *Participarea părinților alături de copii la diverse ateliere de lucru, organizate de cadrul didactic;  
 *Serbările copiilor cu diferite ocazii (Crăciun, 8 Martie, Sfârșit de an școlar, etc).  
 În concluzie, familia și școala sunt cele care influențează dezvoltarea individului și procesul educativ, 

de aceea este foarte importantă colaborarea tuturor celor care intervin în procesul de dezvoltare și formare 
al copilului şi o comunicare foarte strânsă între cele două instituţii. 
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 FAMILIA, PARTENER DE BAZA ȊN ACTIVITATEA EDUCATIVA 

 
 PROF. PITTMAN KATALIN,  

G.P.P. NR. 46 ORADEA 
 
``COPILUL – o taină pe care întâi trebuie să ne dorim să o descifrăm şi apoi să lucrăm neîntrerupt 

pentru asta, părinţi şi profesori. Trebuie să-l înţelegem, ca apoi să se înţeleagă pe sine şi lumea în care 
trăieşte.`` Robert Brault 

 
 Activitatea educativă ce se realizează ȋn grădiniţă nu poate fi separată, izolată de alte influenţe 

educative ce se exercită asupra copilului şi, mai ales, nu poate face abstracţie de toate acestea. Educaţia 
trebuie să se manifeste ȋn permanenţă ca o acţiune unitară, iar ȋmplinirea acestui deziderat urmează să stea 
ȋn mod expres ȋn atenţia personalului didactic. Este necesar să remarcăm trăsăturile definitorii ale mediului 
preşcolar ca mediu educativ, prin comparaţie cu celelalte două medii educaţionale cu care se află ȋn strânsă 
legătură: familia şi şcoala. 

 Părinţii sunt primii profesori ai copilului, ei începând educarea lui în mediul familial. De cele mai 
multe ori, comportamentul parental este inspirat din experienţa de viaţă a acestora, perpe- tuând atât aspect 
pozitive cât şi negative, pe parcursul mai multor generaţii. 

 Mediul familial este primul mediu educativ şi socializator pe care ȋl cunoaşte copilul şi a cărui 
influenţă ȋi marchează esential dezvoltarea ca individ. Legărura copilului cu familia este, din această cauză, 
extrem de puternică şi, din multe puncte de vedere, de neȋnlocuit. Datorită profunzimii relaţiilor de tip 
afectiv, impactul emoţional pe care ȋl exercită familia este maxim. Familia oferă primele metode 
comportamentale, creează primele obişnuinţe şi deprinderi. Familia creează o anumită matrice existenţială, 
un stil comportamental care se imprimă asupra ȋntregii evoluţii a individului şi care va genera, de asemenea, 
rezistenţă la schimbările ulterioare care se impun. 

 Mediul preşcolar ȋi oferă copilului un prim mediu socializator de tip organizaţional, care ȋi oferă un 
cadru social bazat pe o normativitate elementară constând ȋn anumite reguli de convie- ţuire cu ceilalţi. 
Mediul preşcolar ȋl familiarizează pe copil cu micro-grupul social ȋn cadrul căruia ȋnvaţă să devină partener, 
să joace unele jocuri sociale, ȋl obişnuieşte cu programul orar, cu programul de viaţă, cu schimbarea 
mediului de existenţă. Mediul preşcolar stimulează dez- voltarea autonomiei personale şi a independenţei. 

 Cunoscând aceste caracteristici şi comparând efectele pe care cele două medii educative le exercită 
asupra copilului, o colaborare ȋntre toţi factorii educaţionali implicaţi ȋn procesul for- mării şi dezvoltării 
personalităţii copilului devine absolut necesară. 

 Unele familii manifestă o totală ȋncredere ȋn rolul pe care grădiniţa l-ar putea avea asupra dezvoltării 
copilului, pe când altele ȋntârzie la maximum momentul integrării lui ȋn acest mediu sub argumentul că 
introducerea vremelnică a copilului ȋntr-un program orar relativ riguros stopează cu brutalitate procesul 
copilăriei. 

 Disponibilitatea familiei de a colabora cu grădiniţa este influenţată de motivaţia ȋn funcţie de care ea 
a ales sa introducă copilul ȋn acest mediu educativ. În ciuda oricăror motivaţii, educatoa- rea trebuie să aibă 
abilitatea de a face din orice părinte un colaborator, iar pentru aceasta va trebui să releve, prin rezultate 
concrete, avantajele acestei alegeri. 

 O educaţie de calitate se realizează atunci când, la procesul de formare a copilului participă în mod 
armonios toţi factorii educaţionali. Relaţia de colaborare permanentă grădiniţă - familie este o condiţie 
esenţială a asigurării succesului şcolar. Împreună cu părinţii, grădiniţa îşi are rolul bine stabilit, intervenind 
în dezvoltarea copilului. Grădiniţa şi familia trebuie să găsească cheia colaborării autentice bazată pe 
încredere şi respect reciproc, pe iubirea faţă de copil, să facă loc unei relaţii deschise, permeabile, 
favorizante schimbului şi comunicării de idei. Părinţilor le revine rolul esenţial în creşterea copiilor, 
asigurându-le acestora nu numai existenţa materială, ci şi un climat afectiv şi moral. 

 Copilul din ziua de azi simte nevoia de adulţi disponibili pentru a-i respecta ritmul de viaţă, de adulţi 
care să participe la activitățile sale şi care să-i transmită zilei de mâine un om ce nu poate proveni dintr-o 
familie ce nu-şi asumă toate rolurile. Copilul trăieşte un sentiment de mândrie atunci când părinţii săi se 
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implică în activităţile din grădiniţă sau îl sprijină în realizarea sarcinilor de învăţare. În mod sigur aceste 
fapte au ecouri pozitive în formarea personalităţii copilului, în conştiinţa lui. Ca urmare, îşi va respecta 
părinţii, va învăţa să aprecieze munca 

celorlalţi, îi va fi asigurat succesul şcolar. Părinții și educatorii ar trebui să fie coechipierii perfecți în 
educarea copilului, dar lucrurile nu merg întotdeauna conform planului. Problema e una foarte des întâlnită, 
și anume lipsa comunicării: părinții se concentrează pe satisfacerea nevoilor materiale și ajung să neglijeze 
propriul copil, nu au timp să se implice în activităţile din grădiniţă, să discute cu educatoarele.  

 Părinţii ȋşi cunosc cel mai bine copiii, chiar dacă ei nu au ȋntotdeauna abilitatea de a acţiona ȋntr-un 
sens favorabil acestora. Relaţia părinte-copil e, de cele mai multe ori, prea ȋncărcată emoţional şi, de aceea, 
riscă să fie domintă de subiectivism. Meritul educatoarei va fi cu atât mai mare cu cât va reuşi să 
restabilească echilibrul fără a forţa lucrurile şi fără a transforma tensiunile ȋn conflict. Educatoarea trebuie 
să stimuleze disponibilitatea părinţilor pentru soluţionarea ȋn parteneriat a eventualelor problee ce s-ar ivi 
ȋn legătură cu copilul. Părinţii sunt, de obicei, deschişi la sugestiile educatoarei atunci când sunt trataţi cu 
ȋncredere, ca adulţi responsabili. 

 Un real PARTENERIAT între GRĂDINIȚĂ şi FAMILIE nu este cel înscris pe o coală de hârtie, 
semnat de părinte şi director, ci este relaţia activă, de implicare şi de o parte şi de cealaltă, este bucuria şi 
tristeţea, este succesul şi eşecul, este zbaterea şi rezultatul din care beneficiarul este COPILUL. 
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IMPORTANȚA ACTIVITAȚILOR EDUCATIVE REALIZATE IN 

PARTENERIAT CU PARINȚII 
 

PROF. CONSILIER SCOLAR PLACINTAR ANGELA-CARMEN 
CJRAE ARAD; 

COLEGIUL NATIONAL ,,VASILE GOLDIS” ARAD 
 
 Familia reprezintă primul grup din care copilul face parte şi, în cadrul căruia, acesta asimilează 

primele informaţii, primele reguli, primele valori, primele abilităţi şi competenţe, primele modele de 
comportament şi de conduită în societate etc. Familia în care copilul creşte şi se dezvoltă, reprezintă 
edificiul pe care se contruieşte dezvoltarea bio-psiho-socială a copilului, iar definitivarea ,,construcţiei” 
sale interioare se realizează treptat, în timp, prin contribuţia factorilor educaţional şi sociali, care nu pot fi 
separaţi, în sensul de a fi înstrăinaţi unii de ceilalţi. Atunci când copilul se află în centrul unor influenţe 
educaţionale mai mult sau mai puţin formale, atingerea unui oarecare ideal în privinţa dezvoltării sale 
holistice, devine un scop la care se impune ca toţi factorii educaţionali ce acţionează asupra sa, să fie 
coroboraţi, să lucreze împreună şi să privească în aceeaşi direcţie. 

 Grădiniţa, iar ulterior şcoala, sunt reprezentate de acei factori educaţionali care vin să aducă un plus 
de valoare contribuţiei părinţilor din primii ani de viaţă ai copilului, prin aport de specialitate în domeniul 
educaţional, şi, care se cere a fi susţinut şi încurajat de către părinţi, astfel încât copilul să înţeleagă şi să 
accepte în mod firesc, cerinţele care, iată, vin din partea altor persoane decât cele din familia sa. O cerinţă 
sau o regulă, poate fi mai mult mai uşor acceptată de către un copil atunci când vine din partea mai multor 
persoane, care se află ,,pe aceeaşi lungime de undă”, fiindcă mesajul transmis dintr-o direcţie, este întărit 
de acelaşi mesaj care vine din altă direcţie. Invers, atunci când o anumită cerinţă sau regulă este impusă de 
către o persoană, iar de altă persoană este luată în derâdere, minimizată, ignorată, sau chiar contracarată 
printr-un conţinut aflat în antagonism cu primul, copilul poate să devină confuz, să intre într-un soi de 
,,disonanţă cognitivă”, din care să nu mai poată face diferenţa între ce este bine şi ce nu, sau între ce trebuie 
să facă, şi ce nu, ori între ce este corect şi ce este incorect. 

Parteneriatul între şcoală şi familie capată o importanţă majoră în beneficiul copilului/elevului, iar 
acest parteneriat implică o susţinere din partea părinţilor atât a activităţilor educative şcolare, cât şi a celor 
extraşcolare. Mai mult decât atât, factorii educaţionali au nevoie să cunoască situaţia particulară a elevilor, 
pentru a ţine cont de aceasta, în măsura posibilităţilor, tot înspre beneficiul dezvoltării acestora. Fiecare 
părinte îşi cunoaşte (sau ar fi firesc să îşi cunoască) copilul cel mai bine, ştie ce poate şi ce nu poate - 
aspecte care pot fi de folos cadrelor didactice care, la rândul lor, pot constata anumite aspecte privind 
potenţialul copilului, care pot fi de de interes părinţilor. Astfel, fiecare poate observa copilul şi constata 
aceleaşi lucruri sau altele dar, care, aduse împreună, pot contribui în mai mare măsură la sprijinul educativ 
ale acestuia.  

Părinţii nu trebuie să fie doar spectatori ai activităţilor educative, pe care şcoala le realizează împreună 
cu elevii, deoarece a fi spectator înseamnă a asista la produsul final al unui proces, şi nu a fi sau a nu face 
parte din acesta. Înseamnă a nu te implica în mod direct, ci a aştepta un rezultat satisfăcător, bun, sau 
excelent, din partea propriului copil, pe care factorii educaţionali şi, implicit, al tău copil ,,au datoria” de a 
ţi-l pune la dispoziţie, cu scopul de a te face ,,mulţumit”, ,,fericit” sau ,,mândru” pe tine, ca părinte. 
Înseamnă a fi detaşat de rolul de elev al propriului copil şi de-a nu avea acces la interiorul acestuia, cu 
gândurile, emoţiile, frământările, strădaniile şi potenţialul lui, din această perspectivă a individualităţii sale. 
Înseamnă a-i genera copilului sentimentul că este singur în parcursul lui educaţional şi, că doar atunci când 
arată, când prezintă rezultatul muncii sale şi când demonstrează ceva, el contează, are valoare şi semnifică 
ceva pentru cei din jur. Astfel, părintele devine parte din public, iar el este actorul care performează şi 
aşteaptă din partea auditoriului său aplauze. Pe termen lung şi în mod raţional, este lesne de înţeles ce fel 
de convingeri, şi ce fel de sentimente îi transmitem copilului; este lesne de înţeles şi ce comportamente îi 
încurajăm. 
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Ca parte din grupul familial, ori ca parte din grupul şcolar, că este copilul părinţilor săi, că este elevul 
profesorilor săi, copilul are nevoia de-a se simţi parte din grupul său de apartenenţă, are nevoie să fie 
încurajat atunci când se simte neîncrezător în forţele proprii, să fie liniştit când este agitat şi se simte anxios, 
să fie sprijinit atunci când nu se descurcă singur, să i se observe potenţialul şi să fie încurajat pe puterile 
sale personale, să fie încurajat să înveţe din greşeli, să fie alinat când se simte rănit şi suferă, să simtă că 
ceea ce face el contează pentru cei din jur, să simtă că este acceptat în individualitatea lui, să crească într-
un mediu în care persoanele din preajma sa sunt în acord unele cu celelalte. Desigur, acesta reprezintă 
idealul... însă, oare, nu atingerea idealului îl avem în vedere atunci când ne raportăm cu toţii la copil? 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE  

ÎN PARTENERIAT CU PĂRINȚII 
 

PLEȘEA MIHAELA-CRISTINA – PROFESOR INVAȚAMANT PREȘCOLAR 
 
A fi părinte în sec. XXI, într-o periodă marcată de profunde şi rapide transformări sociale, este o 

misiune din ce în ce mai dificilă. Familia are nevoie de sprijin şi sustinere pentru a rezolva problemele 
ridicate de creşterea generaţiilor de astăzi. 

Prin activităţile de parteneriat cu părinţii, ne asigurăm un sprijin în propria activitate, o educaţie solidă 
a copilului, iar prezenţa familiei în cadrul grădiniţei va fi liantul între copil şi mediul necunoscut iniţial. 

Dragostea, familia, şcoala sunt esenţe indispensabile în viaţa fiecărui om. Ca primă veriga a 
sistemului educativ, familia are responsabilităţi clare şi diverse. Ea foarte importantă în educaţia din 
copilarie deoarece individul ia primele impresii din mediul înconjurător, din familie. Tot din mediul familial 
copilul absoarbe ca un burete conduitele şi obiceiurile celor din jur. Individul va repeta şi va imita 
persoanele semnificative din viaţa sa, va avea aceleaşi păreri, idei, concepţii. Calitatea educaţiei primite în 
familie depinde îndeosebi de nivelul de educaţie al părinţilor şi al familiei ce vine în contact cu copilul, în 
special sub aspect moral şi comportamental. 

Serbările reprezintă o altă modalitate de colaborare cu familia. Activităţile derulate, îmbunătăţesc 
considerabil legătura dintre grădiniță și familie, părinţii simţindu-se utili, prezentând în acest fel un interes 
mai mare pentru grădiniță. Activităţile extraşcolare, sunt atractive la orice vârstă. Ele produc bucurie, 
stârnesc interes, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. 

Preșcolarilor li se dezvoltă spiritul practic, manualitatea, dând oportunitatea fiecăruia să se afirme 
conform naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie 
regulilor, asumându-şi responsabilităţi.  

Profesorul/educatorul are posibilitatea, prin acest tip de activitate, să-şi cunoască preșcolarii, să le 
influenţeze dezvoltarea, să-i dirijeze să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal – pregătirea 
pentru viaţă. Realizarea acestor obiective depinde în primul rând de profesor, de talentul său, de dragostea 
sa pentru cei mici, de abordarea temelor, de modul creator, prin punerea în valoare a posibilităţilor şi 
resurselor de care dispune grupa pe care o are sub îndrumare . 

Dacă familia va fi implicată de la început în programul educativ, ea va percepe corect importanţa 
colaborarii cu grădiniţa şi beneficiile acestei colaborări, iar implicarea sa în activitatea grădiniţei va fi 
conștientă, interesantă şi reciproc avantajoasă 

Beneficiar în parteneriatul grădiniţă-familie este copilul care treptat prin modul de comportare va 
scoate în evidentă rezultatele acestui parteneriat şi îşi va descoperi părinţii ca parte importantă a educaţiei 
sale. Familia educă prioritar copilul, grădiniţa continuă pe coordinate noi tot ce s-a făcut şi s-a realizat în 
familie.  

Parteneriatul dintre grădiniţă şi familie organizat corect, duce la o educaţie solidă, fără pericol de eşec 
şcolar mai târziu. Preşcolaritatea reprezintă piatra de temelie a personalităţii în formare a copilului, iar 
prezenţa familiei în cadrul grădinței va face posibilă perceperea spațiului organizational ca pe o a doua casă. 
Parteneriatul grădiniţă – familie, acţiunile pe care acestea le desfăşoară, continuarea de către familie a 
activităţilor din grădiniţă, duc la formarea copilului pentru viaţa de adult și în consecință, la atingerea 
idealului educational. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE 
 ÎN PARTENERIAT CU PĂRINȚII 

 
POAMĂ IONELA ALINA  

ȘCOALA GIMNAZIALĂ PADEȘ 
GRĂDINIȚA MOTRU – SEC 

 
„Eu sunt copilul, tu ţii în mâinile tale destinul meu, tu determini în cea mai mare măsură, dacă voi 

reuşi sau eşua în viaţă. Dă-mi, te rog, acele lucruri care să mă îndrepte spre fericire, educă-mă, te rog, ca să 
pot fi o binecuvântare pentru lume.” (din Child's Appeal, Mamie Gene Cole) 

Responsabilitatea dezvoltării copilului în primele etape ale vieţii revine în primul rând familiei sale. 
O educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie, iar apoi ea se continuă în grădiniţă şi şcoală. În 
primul rând, ea se realizează prin puterea exemplului şi abia apoi prin cea a cuvântului. 

 Chiar şi atunci când instituţia şcolară oferă programe foarte bune, ea nu poate contracara experienţele 
negative acumulate de copil în familia sa. Pe de altă parte, ceea ce învaţă copilul în instituţia şcolară pierde 
din importanţă şi eficienţă, rezultatele fiind considerabil scăzute dacă părinţii nu întăresc şi nu valorifică 
programul educativ desfăşurat în grădiniţă.  

 Pentru a duce la bun sfârșit o educație integrală este necesar să existe canale de comunicație și acțiuni 
ale familiei cu grădinița, doar așa se produce dezvoltarea intelectuală, emoțională și socială a copiilor, în 
cele mai bune condiții. 

În consecinţă, pentru ca eficienţa educaţiei din grădiniţă să aibă un randament sporit, este necesar ca 
programul educativ să fie cunoscut şi înţeles de către familie şi realizat printr-o colaborare strânsă între 
familie și grădiniță. 

Dacă familia va fi implicată de la început în programul educativ, ea va percepe corect importanța 
colaborării cu grădinița, beneficiile acestei colaborări, iar implicarea sa în activitatea grădiniței va fi 
conștientă, interesantă și reciproc avantajoasă. 

Parteneriatul presupune construirea unei relații pozitive între familie și grădiniță, o unificare de valori 
cu efect benefic asupra copiilor. 

”ÎMPREUNĂ SĂ LUCRĂM, PE COPII SĂ-I EDUCĂM”este un proiect de parteneriat educaţional 
iniţiat de mine din dorinţa de a colabora, coopera cu familiile preşcolarilor în scopul dezvoltării relaţiei 
dintre grădiniță şi familie. Parteneriatul are la bază interesul, atât al grădiniței cât și al familiei de a colabora 
pentru dezvoltarea fizică, cognitivă și socio-emoțională a preșcolarului, dar și stimularea interesului familiei 
de a se implica în activitățile grădiniței. Această colaborare presupune desfăşurarea unor activităţi 
curriculare-practice, dar şi extracurriculare - programe artistice şi vizite. 

 Există mai multe forme concrete de colaborare între grădiniță și familie: 
- Referatele prezentate în fața părinților ; 
- Participarea părinților la activități demonstrative; 
- Organizarea unor expoziții cu lucrări ale copiilor; 
- Convorbirile cu familia ; 
- Vizitele; 
- Participarea părinților alături de copii la diverse ateliere de lucru; 
- Serbări cu diferite ocazii (Crăciun, 8 Martie, Sfârșit de an școlar, etc). 
 
BIBLIOGRAFIE: 
o Băran-Pescaru, A., (2004), Parteneriat în educaţie, Editura Aramis, Bucureşti 
o Bunescu, Ghe., ( 2002), Democratizarea educaţiei şi educaţia părinţilor, Ed. Polirom, Iaşi,  
o Ionescu, M., (2003), Instrucţie şi educaţie, Editura Garamond, Cluj-Napoca 
o Druţă, F., (1997), Psihologie şi educaţie, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 
o Voiculescu, E., (2004), Pedagogie preşcolară, Editura Aramis, Bucureşti 
o Vrăşmaş, E. A., (2002), Consilierea şi educaţia părinţilor, Ed. Aramis, Bucureşti. 
o Vrăşmaş, E. A., (2010) Educaţia copilului preşcolar, Ed. Aramis, Bucureşti. 
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PARTENERIATUL DINTRE PĂRINȚI ȘI EDUCATORI, O NECESITATE ÎN 

DEZVOLTAREA ARMONIOASĂ A COPILULUI 
 

PROF. INV. PREȘCOLAR POLITIC ELENA 
 
 Părinții au fost, sunt și vor fi întotdeauna considerați primii educatori a-i copilului. În mediul familial, 

copilul învață pentru prima dată să socializeze, este modelat astfel încât, să aibă o evoluție armonioasă care 
să îl pregătească pentru intrarea în grădiniță. Astfel dezvoltarea personalității sale depinde, atât de atitudinea 
părinților cât și de mediul familial. După cum știm, la vârstele mici, copilul este un imitator perfect, putem 
spune că este un adult în miniatură, de aceea este important cum vorbim, cum acționăm, astfel încât cel mic 
să nu își însușească valori și atitudini negative.  

 După familie, grădiniței îi revine rolul edificator de a modela, educa și forma personalitatea copilului. 
În cadrul grupei, el trăieşte prima experienţă a vieţii în colectivitate, a vieţii sociale, alta decât familia. Aici 
învață să respecte anumite reguli, să se adapteze la un anumit program, descoperă anumite activități și 
obiecte care îi atrage atenția, îl face curios să descopere, cerceteze tot mai mult. Având în vedere 
particularitățile de vârstă, precum și caracterul, personalitatea preșcolarilor, educatoarea trebuie să mențină 
permanent legătura cu părinții, astfel încât integrarea dar, mai ales dezvoltarea copiilor din punct de vedere 
cognitiv, social și psihomotric să se fac în condiții normale.  

 Parteneriatul dintre grădiniță și familie se referă la construirea unor relații pozitive, precum și la 
punerea în practică a valorilor dintre cele două, astfel încât preșcolarul să beneficieze de ce e mai bun în 
formarea sa. Este important ca părinții, să fie implicați în activitățile educative ce se desfășoară în grădiniță, 
astfel cei din urmă ajung să-și cunoască mai bine copiii, modul în care interacționează cu cei din jur. De 
asemenea, este posibilă prin intermediul acestor activități cunoașterea de către părinți a abilităților pe care 
le dețin copiii, nedescoperite până atunci, precum și învățarea unor tehnici de muncă intelectuală, sub forma 
unor activități recreative. Parteneriatul grădiniță-familie se poate realiza sub mai multe forme, dintre acestea 
amintesc: excursii, vizite la diferite instituții culturale, serbări, spectacole. Prin intermediul activităților 
educative părinții, pot să observe progresul copiilor, modul în lucrează, aflând astfel ce le place să facă, de 
asemenea pot descoperi aspecte pe care nu le știau până atunci. De multe ori părinții sunt surprinși de 
potențialul pe care îl au copiii lor, ceea ce poate duce la un efect pozitiv pentru copii, deoarece părinții se 
pot implica mai mult în susținerea acestora, ajutându-i în procesul educativ, precum și în adaptarea și 
integrarea în cadrul programului oferit de grădiniță.  

 După cu am menționat există mai multe forme de realizare a activităților educative împreună cu 
părinții. De exemplu, cu ocazia sărbătoririi Crăciunului, părinții pot fi implicați ca agenți activi în diverse 
activități educative, pe care le pot realiza împreună cu copiii lor în cadrul grădiniței. Aceste activități oferă 
atât părinților cât și preșcolarilor, posibilitatea de a petrece un moment plăcut, de relaxare, în care să se 
implice atât afectiv cât și efectiv în realizarea sarcinilor date (realizarea unor felicitări, confecționarea unor 
ornamente pentru brad).  

 Este necesar ca parteneriatul dintre părinți și educatori respectiv grădiniță, să ducă la relaționarea și 
colaborarea eficientă dintre cele două părți, astfel încât scopul final, de educabilitate să îl ajute pe copil, în 
drumul pe care îl are de parcurs pentru a deveni o persoană capabilă, să se integreze în societate și să ajute 
la modernizarea acesteia.  
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CONCURS DE COLINDE ”O, CE VESTE MINUNATA !” 

 
PROFESOR POP MARIA CORINA 

LICEUL TEORETIC ”SOLOMON HALIȚA” SANGEORZ-BAI 
 
Una dintre cele mai importante tradiţii ale sărbătorilor de iarnă este colindul. La sate acest obicei este 

ţinut an de an cu sfinţenie. Tinerii se strâng în grupuri de persoane formate dintr-un număr par pentru a 
aduce noroc şi colindă din casă în casă, iar gospodarii îi întâmpină cu bucate tradiţionale şi pălincă. 

În fiecare an, ca o tradiție, de aproape 10 ani, se desfășoară un concurs de colinde la Liceul Teoretic 
”Solomon Haliță”. Acest concurs reunește toți elevii școlii din fiecare clasă, fie ca și concurenți, fie ca și 
spectatori. Parcă, în fiecare an acest concurs devine tot mai profesionist. Anul trecut, în decembrie, s-a 
organizat de către LTSH Sângeorz-Băi, în parteneriat cu Centrul Cultural ”Iustin Sohorca” Sângeorz-Băi, 
a noua ediție a Concursului de colinde ”O, ce veste minunată !”. Acest eveniment reprezintă ocazia de a 
reflecta la semnificația Crăciunului – ziua de naștere a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. În spiritul 
Crăciunului, elevii noștri au organizat acțiuni caritabile în comunitatea locală și în afara ei, dar și a doua 
ediție a Târgului de Crăciun (Consiliul Școlar al Elevilor). Dincolo de suma importantă care s-a colectat, 
am apreciat rapiditatea cu care elevii au conceput standurile, gustul produselor alimentare autentice și 
ingeniozitatea decorațiunilor hand-made. Toate aceste acțiuni ne-au oferit ocazia să creăm împreună, să 
oferim celorlalți zâmbete, îmbrățișări, mici daruri, să conștientizăm binele pe care fiecare dintre noi poate 
să îl facă în fiecare moment. 

Magii și păstorii l-au vizitat pe pruncul Isus, ducând vestea Nașterii mai departe, iar 20 de grupuri de 
colindători de la LTSH, din tot atâtea clase, au transmis din nou vestea aceasta minunată, prin colinde ori 
cântece de laudă. Aceasta se întâmpla anul trecut, ediția a IX a a concursului de colinde a LTSH care a 
adus, pe lângă o constantă creștere de valoare și premiera decernării locului întâi pentru două clase: XII A 
și XIIB. Felicitări tuturor claselor implicate și diriginților.  

  
 
 

 
 
Spiritul sărbătorilor este de fapt magia care ne vrăjește tot anul. Bucurați-vă de spiritul sărbătorilor 

de iarnă deoarece acestea se întâmplă doar o singură dată în an! 
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IMPORTANȚA ACTIVITAȚILOR EDUCATIVE 

 IN PARTENERIAT CU PARINȚII 
 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR POP MARIANA 
GRADINIȚA CU P.P. NR. 1 ZALAU, SALAJ 

 
 În societatea noastră, educația familiară și școlară joacă un rol foarte important în achiziția de 

cunoștințe și comportamente ale copilului, de aceea ambii trebuie să aibă responsabilități și roluri 
complementare. O bună interacțiune între școală și familie, oferă copilului o imagine de apropiere între 
persoanele care se ocupă de el, astfel, acesta se simte familiar și în siguranță în cadrul școlii.  

Fiecare relație familie-profesor este unică și originală, de aceea trebuie să fie individualizată și bazată 
pe încredere și cunoaștere reciprocă. Familia și școala trebuie să împartă responsabilitățile în educarea 
copiilor. Ambii au un rol fundamental în dezvoltarea integrală a copilului. Colaborarea familiei cu 
grădinița/școala are o importanță majoră, cu efecte pozitive asupra elevilor, părinților, profesorilor, școlii 
și comunității. Între familie și școală trebuie să existe o comunicare foarte strânsă. Dacă un profesor vrea 
să educe, trebuie să colaboreze cu părinții, pentru ca efortul pe care îl realizează la clasă să aibă continuitate 
și în restul zilei.  

Pentru a duce la bun sfârșit o educație integrală este necesar să existe canale de comunicație și acțiuni 
ale familiei cu școala, doar așa se produce dezvoltarea intelectuală, emoțională și socială a copiilor, în cele 
mai bune condiții.Colaborarea familiei cu școala/grădinița dezvoltă copiilor impresia că, deși se află în două 
spații diferite, ele sunt complementare. Participarea activă a părinților în viața școlară a copiilor se 
materializează printr-o mai bună autostimă a copiilor, un randament școlar mai bun, relații și atitudini 
pozitive ale părinților despre școală. 

 Familia, ca nucleu fundamental al societății, îndeplinește un sistem de funcții printre care cele mai 
importante sunt: funcția naturală, biologică, funcția economică, funcția de socializare, funcția educativă. 

Funcția educativă a familiei se referă la creșterea și educarea copiilor. Acestea sunt îndatoriri și 
responsabilități deosebit de importante ale familiei, oricare ar fi dificultățile economice sau de altă natură. 
Mediul educogen familial are influențe deosebit de puternice asupra formării personalității copilului, a 
comportamentului lui, care își mențin forța educativă uneori toată viața. Din acest motiv se acordă o 
importanță deosebită celor „șapte ani de acasă”.  

Îndeplinirea cu succes a funcțiilor familiei implică respectarea unui sistem de cerințe, printre care 
menționam: preocuparea permanentă a părinților și sprijinirea lor atât din vedere emoțional, fizic cât și 
material pentru o dezvoltare armonioasă a copilului; de asemenea importantă este și o colaborare 
permanentă și nemijlocită cu școala și sprijinirea școlii, participarea la activitățile comitetelor cu părinții 
din școală și altele. Colaborarea școlii/grădiniței cu familia este o condiție importantă a unirii eforturilor în 
educarea copiilor. Această colaborare trebuie să constituie o acțiune simplă și suplă și de educare a 
educatorilor-părinți.  

Mai ales în contextual situației actuale parteneriatul școală/grădiniță- familie trebuie să fie unul foarte 
strâns, deoarece educația copiilor depinde în mare măsură de responsivitatea, de disponibilitatea și de 
înțelegerea părinților. Mai ales la vârste timpurii noi, cadrele didactice, nu ne putem desfășura activitatea 
educativă asupra copiilor fără sprijinul familiei.  

O activitate extrem de frumoasă și așteptată în acest moment al anului ar fi fost serbarea de Crăciun, 
când cei trei membri ai actului educațional (cadre didactice, copii și părinți) s-ar fi adunat împreună spre a-
l aștepta pe Moș Crăciun și spre a evidenția obiceiuri și tradiții de sărbători. Dată fiind situația pandemică 
din România, acestea nu ar trebui să fie uitate în acest an școlar, ci regândite și evidențiate altfel, virtual, 
deoarece spiritul sărbătorilor îmbunează orice suflet, ne ajută să fim mai optimiști, să depășim mai ușor, 
împreună, situația existentă.  

În concluzie, familia și școala sunt cele care influențează dezvoltarea individului și procesul educativ, 
de aceea este foarte importantă colaborarea tuturor celor care intervin în procesul de dezvoltare și formare 
al copilului, deoarece educații din acest moment vor deveni educabilii din viitor.  
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CE ÎNSEAMNĂ IMPLICAREA PĂRINŢILOR ÎN EDUCAŢIE? 

 
PROF. INV. PRIMAR POPA ADRIANA 

LICEUL TEORETIC ”ANGHEL SALIGNY” CERNAVODA 
 
De ce să-i implicăm pe părinţi în viaţa școlii? 
Există numeroase argumente furnizate de cercetări realizate asupra efectului implicării părinţilor în 

educaţie. Cercetările au demonstrat că: 
• în toate cazurile, implicarea s-a dovedit benefică pentru educaţia copiilor; 
• implicarea activă are un impact considerabil mai mare decât cea pasivă (prin implicarea pasivă 

ânţelegând semnarea înştiinţărilor primite de la școală sau faptul că părinţii se asigură că copiii au toate 
rechizitele necesare, atunci când pleacă de acasă; prin implicare activă înţelegem sprijinirea activităţilor de 
la școală şi ajutor în sala de clasă); 

• cu cât implicarea se manifestă mai devreme, cu atât mai bine; 
• părinţii care primesc sprijin şi sunt formaţi de către școală induc copiilor lor rezultate mai bune 

decât aceia care nu urmează acelaşi proces; 
• implicarea părinţilor are, de asemenea, un efect pozitiv asupra atitudinii şi asupra comportamentului 

copiilor; 
• părinţii tind să creadă că nu au nici o importanţă, dar sunt întotdeauna surprinşi de cât de mult 

contează implicarea lor, indiferent de abilităţile lor intelectuale sau de statutul lor social; 
• grupurile dezavantajate sunt întotdeauna sub-reprezentate la școală; cercetările arată că într-

adevăr, copiii dezavantajaţi au cel mai mult de câştigat de pe urma implicării părinţilor; 
• eforturile școlilor cu cel mai mare succes în implicarea părinţilor sunt acelea care le oferă o gamă 

largă de activităţi în care pot interveni. 
Există şi beneficii care, în afară de performanţele crescute ale copiilor, par a fi generate de 

implicarea părinţilor ân conducerea școlii. Acestea includ: 
• eliminarea supoziţiilor greşite pe care le pot avea părinţii despre personalul școlii şi invers, cu privire 

la motive, atitudini, intenţii şi abilităţi; 
• creşterea abilităii părinţilor de a juca rolul de ansamblu de resurse pentru dezvoltarea academică, 

socială şi psihologică a copiilor lor, cu potenţial de influenţă pe termen mult mai lung (datorită unei 
interacţiuni continue cu copiii lor de-a lungul timpului); 

• dezvoltarea propriilor abilităţi şi a încrederii în sine a părinţilor, încurajând uneori continuarea 
propriei educaţii şi obţinerea unui loc de muncă mai bun, oferind astfel copiilor lor modele mai bune; 

• dezvoltarea calităţii părinţilor de susţinători ai școlii ân cadrul comunităţii. 
Instituirea unei implicări eficiente a părinţilor în activităţile școlii. 
Implicarea formală şi informală - cheia participării în educaţie 
Părinţii şi membrii comunităţii pot fi implicaţi în viaţa școlii pe căi informale sau formale. 
Modalitatea prin care oamenii pot fi determinaţi să se implice în viaţa școlii pe căi formale este să-i 

implici mai întâi pe căi informale. Aceasta înseamnă că trebuie create căi informale pentru părinţi şi 
pentru membrii comunităţii pentru a participa la activităţile școlii - situaţie de care vor beneficia enorm 
copiii. Dacă există mai multe oportunităţi ca oamenii să se implice, succesul participării va fi mai mare. 

IMPLICAREA INFORMALĂ poate însemna: 
• părintele vine la școală să discute despre progresul copilului său; 
• părintele participă la o activitate organizată de școală, cum ar fi un matineu; 
• părintele acţionează ca voluntar în sala de clasă; 
• părintele acţionează ca voluntar la organizarea unui eveniment, de tipul matineului sau 
concursului, sau competiţilor sportive etc. 
IMPLICAREA FORMALĂ poate însemna: 
• participarea la activităţile unui grup de lucru din școală sau ale unui comitet, la nivelul căruia se iau 

decizii care privesc școala/ clasa, cum ar fi: 
• Consiliul părintIlor pe școala; 
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• Consiliul de administraţie; 
• Grupul de sprijin al unui proiect; 
• Un grup de lucru din școală care se ocupă de diverse aspecte, cum ar fi, de exemplu, întreţinerea 

clădirii etc. 
Cum ne pot ajuta părinţii la școală? 
Folosirea părinţilor ca voluntari la școala este o modalitate excelentă de a-i implica pe aceştia în viaţa 

școlii şi o cale potrivită de a suplini resursele umane ale instituţiei pentru acele componente pentru care nu 
este necesară prezenţa unui cadru didactic calificat. Comitetele de părinți sunt resurse semnificative pentru 
orice școală. 

  
BIBLIOGRAFIE 
1. Acces la educaţie a copiilor cu cerinţe educative speciale, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, 

Bucureşti, Mai 2004 
2. Parteneriatul educaţional cu familia pentru sprijinirea copiilor cu dizabilităţi – implicare, 

participare, ProForm - PROfesionalizarea cadrelor didactice prin FORMare continuă 
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CUM ORGANIZAM UN JOC-CONCURS  

DE SARBATORI PE REȚELELE SOCIALE? 
 

PROF. POPA DANIELA, 
 LICEUL TEHNOLOGIC ION I. C. BRATIANU, TIMIȘOARA 

 
Începem cu definirea obiectivelor activității. Aceasta permite alegerea mecanismului de joc și 

rețeaua socială cel mai bine adaptată să îl găzduiască. Obiectivele unui joc online pot fi clasate în 4 mari 
categorii: recrutarea de noi fani, motivarea comunității jucătoare printr-un conținut de calitate și implicat 
social, generarea de vizibilitate și accesibilitate pentru joc, fidelizarea comunității de jucători. 

Pasul doi: Alegerea tipului de joc potrivit obiectivului. Avem posibilitatea alegerii: 
- Jocul simplu, organizat pe platformele școlare, cu clasament în urma interacțiunii membrilor 

comunității virtuale: aceștia oferă like, comentează, partajează, distribuie, marchează producțiile 
jucătorilor. Clasamentul se realizează în funcție de numărul acestor reacții virtuale sau prin tragerea la sorți. 
Producțiile pot fi de tip mesaj de sezon, literatură de sezon, eseu, publicitate. 

- Concursul foto organizat pe Instagram®, Facebook®: fotografii cu peisaje de iarnă clasate pe 
categorii și subcategorii, fotografii din acțiuni de voluntariat, acțiuni caritabile, petreceri tematice intră în 
clasament în funcție de numărul de repostări sau aprecieri. Un hashtag eficient ajută la acumularea 
materialelor sub eticheta specifică. Concursuri de materiale video realizate cu ocazia sărbătorilor de iarnă 
pot fi inițiate cu ușurință prin această metodă. 

- Concursul de tip quizz, în diverse aplicații, de tip kahoot, de exemplu. Organizat după un principiu 
simplu, acest gen de activitate presupune răspunsul la mai multe întrebări, în vederea obținerii unei 
recompense. Marele avantaj al unui astfel de concurs constă în aceea că participantul este obligat să se 
informeze cu privire la subiectul respectiv, să învețe, să aplice, să evalueze informația studiată. Grație 
concursului, elevii pot descoperi aspecte ale sărbătorilor de iarnă din lumea întreagă, tradiții, obiceiuri, 
perspective. Clasamentul rezultă din acumularea de puncte pentru răspunsurile corecte. 

- Jocul concurs sub forma unui test de personalitate, în diverse aplicații, în contextul sărbătorilor de 
iarnă. Avantajul acestui tip de activitate: membrii comunității virtuale participante își pot construi profilul 
plecând de la o caracteristică precisă: disponibilitatea pentru a dărui, compasiunea, deschiderea către ceilalți 
etc. Intrările evaluative ale jocului pot fi de tip întrebare de tip studiu de caz, sarcină de realizat sau reguli 
de respectat în realizarea unei sarcini simple. Acestea trasează, pe baza punctajului acordat, profilul 
câștigătorului. Conducătorul de joc poate rămâne dascălul, cu varianta a 2-3 elevi coordonatori ai realizării 
sarcinilor împărțite pe tipuri. 

Pasul 3: stabilirea regulilor de joc. Pentru a motiva un număr maxim de participanți la joc, regulile 
acestuia trebuie să rămână simple, clar explicate, adaptate modului de participare.  

Pasul 4: design-ul jocului, aspectul său vizual trebuie construit cu grijă, atractiv pentru potențialii 
jucători pe care, simpla lui vedere ar trebui sa-i motiveze instantaneu pentru participare. 

Scopul în care organizăm jocul trebuie să fie, de asemenea, motivant pentru participanți: în preajma 
sărbătorilor de iarnă, disponibilitatea acestora pentru generozitate, împărtășire, apartenența la o comunitate 
căreia să îi acorde sprijin sunt mult mai manifeste la potențialii jucători. Recompensa oferită, concretă sau 
abstractă, poate rămâne deschisă pentru oferirea mai departe, în scopuri caritabile. 

Promovarea jocului cu tematica sărbătorii poate fi făcută chiar de către jucătorii înșiși, prin 
distribuire, etichetare, partajare.  

Accesibilitatea jocului de pe orice dispozitiv garantează un număr mare de participanți, implicându-
i în promovarea acțiunilor de sezon, în cunoașterea celorlați, în cunoașterea de sine, în învățarea și aplicarea 
de lucruri noi, în raportarea performanțelor și a acțiunilor la ei înșiși, la performanțele și acțiunile celorlalți. 
Atmosfera de competiție, emoțiile, anticiparea rezultatelor, bucuria apartenenței la o comunitate creează 
pentru jucător o întreagă magie și amintiri de neuitat. Așadar, faceți jocurile! 
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EDUCAREA PREȘCOLARILOR ÎN SPIRITUL VALORILOR CREȘTINE, A 
RESPECTULUI FAȚĂ DE TRADIȚIILE ȘI OBICEIURILE SPECIFICE 

OBICEIURILOR DE IARNĂ 
 

PROF. INV. PRESCOLAR POPA IOANA-DANIELA 
ŞCOALA GIMNAZIALA ,,IULIA HALAUCESCU”, COM. TARCAU, NEAMT 

 
 ,,Izvorul neamului meu e ţăranul român’’. N. Iorga 
 Atunci când vine vorba de tradiţii, obiceiuri şi datini, activitatea desfăşurată la grupă implică o gamă 

variată de modalităţi de promovare şi păstrare a acestora, timp îndelungat, precum şi materiale didactice 
demonstrative sau explicative variate.  

Se impune, pentru început, o prezentare a localităţii în care locuiesc copiii. La nivelul vârstei 
preşcolare, informaţia este cât mai simplu expusă pentru a putea fi asimilată de tânăra generaţie care 
porneşte pe acest drum, dificil de multe ori, şi anume cunoaşterea şi pregătirea pentru viaţă. În activităţile 
la grupă facem cunsocute copiilor tradiţiile strămoşeşti prin intermediul lecturilor după imagini, convorbiri 
dar şi prin serbările pe care le desfăşurăm cu copiii cu prilejul diferitelor sărbători. Şezătorile constituie un 
mijloc complex de educaţie, deoarece îi familiarizează pe copii cu unele elemente de folclor, contribuind 
astfel la dezvoltarea dragostei pentru tradiţiile populare, le dezvoltă dragostea pentru frumos, pentru 
armonie, le cultivă răbdarea, stăpânirea de sine, spiritul de echipă. Datinile şi obiceiurile populare ne 
reprezintă şi constituie o adevarată ,,valută’’ a ţării noastre, apreciată în lume, fapt care determină dorinţa 
de a cunoaşte frumuseţea şi naturaleţea obiceiurilor, a folclorului autentic, a portului popular şi a graiului 
local. De asemenea au rolul de cunoaştere de către copii a specificului zonei şi a frumuseţilor din jur. Pentru 
a şti cine este, copilul trebuie să înveţe cine a fost prin strămoşii săi, să-şi cunoască rădăcinile adânc înfipte 
în satul românesc. 

 Un alt pas în promovarea tradiţiilor locale a fost să delimităm în grădiniţă un „ colţ folcloric”, pe 
care l-am amenajat împreună cu preşcolarii. Aceştia s-au alăturat efortului nostru şi i-au rugat şi pe părinţi 
sau bunici să le procure obiecte. Astfel am reuşit să dotăm „colţul folcloric cu o furcă de ţesut şi lână” cu 
costume populare foarte vechi, cu costume populare în miniatură, cu vase din pământ specifice zonei 
moldoveneşti–strachină, ulcior, cană, farfurie cu linguri şi furculiţe din lemn. Unele dintre aceste obiecte 
le-am pus la îndemâna copiilor, care le-au folosit în jocurile lor de creaţie („De-a bunica”, „De-a nunta”), 
iar o parte din ele i-au inspirat pe aceştia în realizarea unor lucrări artistico-plastice, străduindu-se să redea 
modelele decorative pe care le-au văzut. 

Bineînteles că şi activităţile extracuriculare joacă la rândul lor un rol important în încercarea noastră 
de a le cultiva copiilor sentimente pozitive faţă de bogăţiile şi frumuseţile locului în care se dezvoltă şi mai 
ales se formează ca individ, păstrător de tradiţii şi obiceiuri. Arta noastră populară, manifestată sub toate 
aspectele ei, prezintă o bogăţie de comori, izvorul lor nesecat pentru cel ce vrea să le cunoască şi să le adune 
în mănunchi pentru a le dărui din nou, cum spunea Anton Pann : ,,De la lume adunate Şi-napoi la lume 
date.’’ 

Astăzi, mai mult ca oricând, avem posibilitatea să îndrumăm copiii să cunoască şi să redea obiceiuri 
româneşti, să respecte tradiţii ale românilor. În acest mod vom putea creşte şi educa copiii în spiritul 
virtuţilor strămoşeşti, pentru a deveni buni creştini şi buni români. 

 Sărbătorile de iarnă au însemnat posibilitatea lărgirii orizontului spiritual al elevilor şi preşcolarilor 
precum şi cultivarea receptivităţii şi sensibilităţii, a trăirilor afective şi emoţionale. Perioada premergătoare 
acestora, respectiv Postul Crăciunului a însemnat informarea şi familiarizarea copiilor cu ceea ce înseamnă 
Crăciunul, Anul Nou, Boboteaza. Perioada aceasta a fost propice pregătirii serbărilor de Crăciun, respectiv 
participarea la Festivalul de colinzi. Un alt aspect al cunoaşterii tradiţiilor şi obiceiurilor de iarnă a însemnat 
colindatul pe la diverse instituţii din oraş, unde copiii oferă colinzi şi primesc daruri, mersul cu plugușorul, 
vizitele la muzeele de artă, împodobirea bradului din grupă/școala etc. 

Se mai au în vedere şi următoarele activităţi: studierea unor legende, simboluri, analiza semnificaţiei 
religioase a sărbătorilor specifice, cercetarea folclorului local, valorizarea şi conservarea acestuia, crearea 
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de obiecte decorative (machete, desene, cizmulitţe, măşti, felicitări etc), organizarea de expoziţii cu aceste 
creaţii, memorarea şi interpretarea unor roluri, poezii, scenete, .. interpretarea unor dansuri populare, 
realizarea unor meniuri tradiţionale româneşti, implicarea în manifestări artistice (târguri, parade, serbări), 
iniţierea unor proiecte şi parteneriate educaţionale care valorifică aceste manifestări, alegerea unor 
opţionale pe teme de valorificare a tradiţiilor strămoşeşti. 

 Moştenirea pe care o avem trebuie dusă mai departe de preşcolari şi elevii pe care îi creştem şi–i 
educăm pentru că un popor trăieşte prin ceea ce lasă fiilor săi. Este bine să cunoaştem şi să transmitem 
copiilor măcar un strop din ceea ce a creat omul simplu de la ţară cu iscusinţa minţii şi cu căldura sufletului 
său, pentru a şti copiii de mici cine sunt şi de unde se trag. Dacă nu am avea sprijinul şi ajutorul părinţilor 
în aceste demersuri, rezultatele ar fi cu totul altele, în sens negativ. 

  
 Bibliografie: 
o Ion Apostol Popescu – „Studiu de folclor şi artă populară” 
o Stanciu Stoian, Petre Alexandru – „Pedagogie şi folclor”, E.D.P.Bucureşti 1978  
o Revista “Învăţământul preşcolar” 1-2 2000 
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ÎMPREUNĂ ÎNVĂȚĂM, ÎMPREUNĂ EDUCĂM! 

 
PROF. INV. PREȘC. POPA MARIA FLORICA 

GRADINIȚA P.P. CHIȘINEU-CRIȘ  
 
Educaţia durează pe tot parcursul vieţii şi are ca scop să dezvolte responsabilităţi şi independenţe. 

Prin educaţie indivizii pot să se valorifice, să se ridice la nivelul aşteptărilor societăţii. 
Educaţia nu este un proces de care este responsabilă în mod exclusiv grădinița, dar nici părinţii; este 

un proces al cărui succes depinde de colaborarea dintre cele două părţi implicate. 
Motivul realizării acestei colaborări este necesitatea menţinerii unităţii de cerinţe în educaţia 

copilului, necesitatea realizării unei legături reale între grădiniță şi familie ca parteneri egali în educaţia 
copilului. Scopul acestui parteneriat este implicarea şi participarea reală a părinţilor în activităţile didactice 
şi la cele extracurriculare la clasă. 

Educaţia este determinată de o sumă de factori, printre care familia are un rol important fiind unul 
din factorii activi. Familia educă cinstea, omenia, sinceritatea, demnitatea, hărnicia, spiritul adevărului şi al 
dreptăţii. Grădiniţa completează educaţia copiilor primită în familie, astfel sarcinile educaţiei se împart între 
cele două. Reuşita actului educaţional o asigură unitatea de cerinţe, existenţa unor reguli comune cunoscute 
şi fixate împreună aplicate atât în grădiniţă, cât şi acasă. Colaborarea familiei cu grădiniţa este importantă 
în primul rând prin corelarea acţiunilor comune dintre cei doi factori importanţi ai educaţiei, instituţie 
şcolară şi familie, apoi prin faptul că pune bazele colaborării dintre aceştia pe toată durata şcolarităţii 
copilului. 

Pentru realizarea parteneriatului cu părinţii este esenţial ca părinţii să fie priviţi ca participanţi activi, 
care pot aduce o contribuţie reală şi valoroasă la educarea copiilor lor; să se recunoască şi să se valorifice 
informaţiile date de părinţi referitor la copii; părinţii să ia parte la adoptarea deciziilor referitoare la copiii 
lor; responsabilitatea să fie împărţită între părinţi si educatoare; părinţii să facă parte din comitetele de 
părinţi; să ajute la continuarea programului educativ acasa; să urmarească în mod regulat progresul copiilor 
lor; să ia parte, să sprijine activităţile extraşcolare organizate împreună cu educatoarea. 

O educaţie adevărată şi reală se fundamentează în familie şi se continuă în grădiniţă şi şcoală. Pe de 
altă parte, tot ceea ce copilul învaţă în grădiniţă pierde din importanţă şi eficienţă în condiţiile în care părinţii 
nu întăresc şi nu valorifică programul educativ desfăşurat în cadrul grădiniţei. 

În această periodă de pandemie, când actul educațional se desfășoară acasă prin activități online 
asincron, părinţii au şansa de a deveni participanţi activi la educaţie prin implicarea efectivă şi prin emoţiile 
trăite alături de copii lor, au prilejul de a sta foarte aproape de ei, de a-i înţelege 

mai bine, de a-i observa şi de a fi fermi convinşi de buna colaborare cu instituţii şi specialişti în 
dezvoltarea psihică şi fizică a copiilor lor prin participarea la desfăşurarea unui proces instructiv-educativ 
bine fundamentat şi organizat. Părinții în această perioadă sunt dascăli, chiar dacă unora nu le place această 
postură și din când în când sunt absenți de la activitatea didactică, mai precis nu desfășoară cu odraslele lor 
activitățile propuse. 

 Am încercat ca activitățile propuse să se desfășoare sub formă de joc și să fie accesibile atât copiilor 
dar mai ales părinților. Temele propuse au fost însoțite de explicații, de exemple, de planșe sau obiecte 
model și uneori de filmulețe. Pentru că la începutul gradiniței online, părinții îmi scriau că plastilina a rămas 
la grădiniță, am încercat ca materialele necesare pentru realizarea lucrărilor să fie găsite printre lucrurile 
care le avem în casă. De exemplu, plastilina am înlocuit-o cu aluat preparat în casă, lipiciul cu o pastă 
obținută din făină și apă, hârtia colorată am obținut-o prin colorare sau pictură. În cadrul activităților 
matematice, a activităților practice am folosit materiale din natură adunate de copii împreună cu părinții, 
dându-le astfel posibilitatea de a ieși în aer liber și de a observa natura și schimbările din natură pe parcursul 
anotimpurilor toamna și iarna.  

Pentru că ne aflăm în preajma sărbătorilor de iarnă, în proietarea didactică am avut grijă să includ 
activități care să poată fi desfășurate în bucătărie. Părinții și copiii au avut ca sarcină să pregătească covrigi 
și fursecuri pentru Moș Nicolae, „Brăduți” comestibili - aperitiv sau desert, „Glob” și „Moș Crăciun” 
comestibil - aperitiv sau desert . I-am provocat la creativitate atât pe copii cât și pe părinți. Rezultatele nu 
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au încetat să apară, majoritatea părinților sau implicat în desfășurarea acestor activități și au realizat 
împreună cu copiii lucrări frumoase și apetisante. 

Sărbătorile de iarnă au fost marcate și prin povești, cântece, poezii, colinde care au scos în evidență 
însemnătatea acestor sărbători. Cântecul, dansul, recitarea de poezii reprezintă câteva dintre formele de 
manifestare prin care copilul îşi satisface nevoia de afirmare de joc, căpătând încredere în propriul potenţial 
artistic şi cognitiv. Sărbătoarea Sfântului Nicolae a fost marcată prin povestea educatoarei/mamei „Povestea 
lui Moș Nicolae”, prin poezia „Moș Nicolae”, cântecul „Ghetuța lui Moș Nicolae”, prin desen „Soseta lui 
Moș Nicolae”, prin activitatea copiilor de pregătire a ghetuțelor pentru ca Moș Nicolae să-i răsplătească. 
Am propus activități de cunoaștere a tradițiilor specifice sărbătorilor de iarnă cum ar fi – colindatul și 
umblatul cu sorcova pe la case de români, jocul de rol „De-a gazdele și colindătorii”, confecționare 
„Sorcova”. Sărbătoarea de Crăciun a fos marcată prin audierea și învățarea de colide romănești, prin 
ascultarea unor povești cu și despre Moș Crăciun, prin implicarea copiilor în activitățile de pregătire a 
caselor de sărbătoare – curățenie, decorare, implicarea copiilor la pregătirea prăjiturilor. Am propus copiilor 
jocuri de mișcare „sugerate” de Moș Crăciun, care au fost desfășurate cu mare plăcere.  

Grădinița și familia sunt cei doi poli de rezistență ai educației, care contribuie prin mijloace specifice 
la formarea tinerilor. În această echipă constituită în jurul copilului nimeni nu este mai presus, nimeni nu 
este mai bine pregătit şi fiecare are nevoie de celălalt. Părintele poate învăţa de la educatoare, dar şi 
educatoarea de la părinte şi ambii de la copil. 
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PROIECT DE PARTENERIAT CU PĂRINŢII 
PĂRINȚI INTELIGENȚI, COPII EDUCAȚI 

 
POPUNATOR: POPAN MARIANA CRISTINA,  
PROFESOR, CLASA I B, L. P. S., BAIA MARE 

PERIOADA: 2019-2021 
 
“Educatia este cheia care deschide poarta de aur a libertatii.” - George Washington Carver 
 
Argument: Educaţia începe de acasă. 
Grădiniţa şi şcoala rămân ateliere de coordonare, îndrumare şi dezvoltare arminoasă a acestei arte. A 

fi educator, dincolo de statutul social nu înseamnă decât a forma opermanent modele: 
 - selectăm valori pozitive exercitate asupra mediilor educaţionale; 
 - îndrumăm factorii educaţionali pe calea atingerii unui ideal adecvat oricărei educaţii  
 - sprijinim şi susţinem cunoaşterea permanentă a trăsăturilor şi potenţialului copilului. 
 Ca în toată lumea, şi în România, baza reuşitei oricărui program educativ rămâne angrenarea familiei 

şi responsabilizarea ei în educarea copilului. Eficienţa unui asemenea program depinde de cunoaşterea 
acestuia de către părinţi şi de practicarea în comun de către familie şi şcoală .Ei trebuie să întărească şi să 
valorifice orice tip de personalitate umană. 

 Conform unor sondaje de opinii, raportate la implicarea părintelui în educarea elevului, de multe ori 
s-a constatat că implicarea instituţiei în activităţile şcolii este direct proporţională cu rezultatele elevilor. 

 Aspectele amintite sunt câteva din argumentele pe care se fondează educaţia elevului. 
 Din implicarea părinţilor în diverse activităţi din timpul actului educaţiei, au de câştigat în egală 

măsură, părinţii, copiii, profesorul, şcoala, respectiv, formarea unei comunitatea locală, sub aspect social 
de calitate, cu valori de neconstestat.  

Avantajele copilului 
 Interesul părinţilor, acordat asupra realizărilor făcute de copil este dovada clară a dragostei şi 

înţelegerii de care acesta se bucură, în sânul familiei, permanent, nu în salturi; 
 Copilul poate fi mai încrezător în forţele sale, dacă familia îl vizitează în şcoală, atunci când el se 

află în plină activitate, gata să atingă noi performanţe; aprecierile celor dragi este pentru copil un întăritor 
şi încurajator al său, în tot ce face el, organizat, etapial, din aproape în aprtoape, detaliat, progresiv. 

Avantajele managerului educaţional de la clasă 
 Colaborarea familiei cu şcoala şi cunoaşterea ei de către şcoală oferă transparenţă în imaginea de 

cunoaştere a elevului şi a mediului din care provine acesta; a unor preocupări, tradiţii şi activităţi specifice 
mediului respectiv; a evaluării sau dezaprobării valorice la nivel de clasă, şcolar, local, comunitar; 

 Apropiind părinţii de şcoală, respectiv de mediul educaţional din clasa de curs, sau online, a 
copilului lor, se pot rezolva anumite probleme întâlnite la nivelul clasei, dispar anxietăţile de orice fel, 
devine permisibil şi prioritar principiul unei comunicări transparente şi progresive; 

 Managerul educaţional poate realiza dialoguri familiale deschise, bazate pe încredere, respect şi 
confidenţialitate. Căci unde e comunicare, în condiţii propice, aşteptările colaterale sunt unidimensionate. 

Scopul: Inițierea, continuitatea şi întărirea, conştientizarea părinţilor pentru necesitatea unei cât mai 
strânse colaborări dintre şcoală şi familie, în avamntajul elevului 

Competențe: Pentru că fiecare copil de azi va fi adultul de mâine, noi, adulţii, trebuie să-i 
determinăm să devină competenţi astfel: 

 Prin implicarea directă a părinţilor în procesul instructiv-educativ, dar şi în activităţile extraşcolare, 
în vederea unei mai bune înţelegeri venite din partea părintelui, prin cunoaşterea integrală a propriului 
copilului 

 Prin cultivarea sentimentelor de respect reciproc şi de încredere (părinte-copil, copil- şcoală, . 
Părinte-şcoală) 
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 Prin extensia şi exersarea capacităţii de a comunica, coopera şi colabora unii cu alţii, în asumare 
de responsabilităţi şi atingere de rezultate dorite 

 Prin permanenta asigurare comună a unui climat adecvat dezvoltării copiilor 
Grup ţintă: Elevii din Clasei I B 
Perioada: 2 ani: 2019-2021 
Coordonatori: Popan Mariana Cristina- profesor la Clasa Pregătitoare B 
 Gherghel Adrian-Director la Şcoala L. P. S., Baia Mare 
 Peter Gloria- Preşedinte al Comitetului de Părinţi de la Clasa I B 
Conţinuturi: Ce mai ştiu despre copilul meu? (chestionar pentru părinţi) 
 Necesitatea unui program, bazat pe reguli, în regimul de viaţă cotidiană a unui elev  
 În aşteptarea lui Moş Crăciun ( minişezătoare, în colaborare cu părinţii şi elevii, online după caz) 
 Cât de plăcut sună cuvântul „mama”! (Împreună învăţăm, surprize să realizăm!-online după caz) 
 „Hristos a.nviat!”(Împreună să pornim în regăsirea tradiţiilor de Paşti din istoria Ardealului) 
 Ce, de ce, cât şi cum aş vrea mai mult de la copilul meu? (Participarea colectivă a elevilor la 

diferite concursuri educative, participarea părinţilor în cadrul activităţilor propriilor copii, mai ales la nivel 
online) 

 Ce, de ce, cât şi cum învaţă copilul meu în şcoală? (Aducerea periodică a situaţiei şcolare a 
elevului, la cunoştinţa părinţilor acestuia-online) 

 Teme propuse de părinţi, în vederea formării educative a personalităţii copiilor 
 Pregătim copiii pentru viitor! (închegări de interrelaţionare cu actualii profesori ai clasei, pentru 

elevii din Clasa I B, la nivel online, în mod special) 
Finalitate: videnţierea elevilor cu rezultate deosebite, prin acordare de distincții, la sfârşitul anului 

şcolar, revista clasei, cd-uri, albume foto; promovarea părinţilor cu titlul Cei mai buni părinţi; evidenţierea 
clasei la nivelul şcolii din care face parte ETC. 

 
Bibliografie:  
*Ecaterina Adina Vrăjmaş, Consilierea şi educarea părinţilor, Bucureşti, Editura  Aramis, 2002 
*Gheorghe Bunescu, Democratizarea educaţiei şi educaţia părinţilor,  
* www.leducat.ro 
*Stern, H.H., Educaţia părinţilor în lume, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1972 
*Ghid pentru parinti si cadre didactice, M. Badulescu, Bucuresti, 2013 
*Parinti straluciti, profesori fascinanti, Augosto Cury 
* Părinţi străluciţi, profesori fascinanţi – Augusto Cury 
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TRADIȚII ȘI OBICEIURI DE CRACIUN, LA ROMANI 

 
POPESCU LAVINIA-MIOARA 

SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 BALȘ 
GPN NR. 2 BALȘ, JUDEȚUL OLT 

 
 Luna decembrie, ultima lună a anului, este luna sărbătorilor de iarnă. Sărbătorile de iarnă încep cu 

Ziua de Sfântul Nicolae (6 decembrie) și se sfârșesc în luna ianuarie a anului următor, cu Ziua de Sfântu 
Ion (7 ianuarie).  

 Crăciunul este o sărbătoare creștină importantă a anului. La români, Sărbătoarea Nașterii Domnului 
se ține pe 25, 26 și 27 decembrie, dar sunt și țări creștin-ortodoxe care sărbătoresc Nașterea Domnului, după 
calendarul vechi, începând cu 7 ianuarie a anului următor. 

Copiii de acum îl așteaptă pe Moș Crăciun cel darnic să le împlinească dorințele, însă și cei mari 
așteaptă pe Moșu. De aici decurge o întreagă febră a cumpărăturilor de tot felul. 

 Legenda lui Crăciun ne va arăta de ce bătrânul Crăciun muncește chiar de ziua lui, când toată lumea 
sărbătorește și se odihnește.  

 Care este legenda lui Moș Crăciun? Sunt multe, însă sugestivă este cea prezentată de Ion Dragoslav 
în „Povești de Crăciun“. Conform acesteia, Crăciun era un om hain, care, după ce a aflat că soția sa a 
găzduit-o pe Fecioara Maria în grajdul de vite și a ajutat-o să nască, a pedepsit-o cumplit tăindu-i mâinile 
de la încheietură, beat fiind. Aflând de grozăvie, Maica Domnului i-a lipit mâinile la loc, punând-o pe 
Crăciuniță să bage mâinile în scăldătoarea Pruncului. A doua zi, Crăciun după ce s-a trezi din beție, și-a dat 
seama de gestul necugetat și căindu-se, a ieșit afară din casă pentru a cere iertare Maicuței Sfinte și 
Pruncului. Afară era totul acoperit de zăpadă deoarece îngerii, vrând să sărbătorească Nașterea lui Iisus 
Hristos, țesuseră o perdea pe nori pe care dansaseră și din care căzuseră steluțe albe. Speriat, Crăciun s-a 
întors în casă și uitându-se în oglindă a constatat că barba, dar și părul întreg îi erau precum neaua. 

Ieșind din nou afară, pentru a îngenunchea în fața dumnezeiștilor oaspeți, Maica Domnului i-a spus: 
„Nu te teme, Crăciune! Dumnezeu cel Sfânt a dorit să ajung la casa ta și să facă minunea asta. De azi, 
numele tău e menit să fie pomenit în veac de veac, de toate națiile pământului. Iar ziua ta, de azi, Crăciune, 
va fi pomenită odată cu a Fiului meu Sfânt. Deoarece ai tăiat mâinile femeii tale, pe lângă faptul c-ai albit, 
o să mai capeți o osândă: Tu. Crăciune, niciodată nu o să poți muri ca ceilalți oameni. Și niciodată n-ai să 
rămâi acasă, de ziua ta, ci, la cântatul cocoșilor, din noaptea de Ajun, până în seara lui Ioan Botezătorul, tu 
trebuie să umbli ca gândul din casă în casă, din sat în sat, din târg în târg, din bordei în palat, cu o traistă în 
spinare încărcată cu dulciuri, parale, straie, jucării, cărți de povești, pe care nevastă-ta, Crăciuneasa, le va 
pregăti vreme de un an întreg. Tu, Crăciune, va urma să împarți aceste daruri la bogat și la sărac, mai ales 
la copii; și va trebui să cânți, cu steaua, nașterea băiatului meu, Iisus Hristos“. 

 Copiii și nu numai, merg cu colindul, împodobesc bradul, iar prin tradiția de „tăierea porcului” se 
fac pregătiri pentru întîmpinarea acestor Sărbători Creștine.  

 Dintre obiceiurile calendaristice cele mai răspândite şi mai spectaculoase, cu originea în credinţe şi 
mituri străvechi, sunt de bună seamă ciclurile legate de sărbătoarea Naşterii lui Iisus şi schimbarea anului. 
Crăciunul este polul în jurul căruia gravitează o multitudine de colinde, urări şi tradiţii specifice, care trimit 
spre vremuri demult apuse, dar ce se regăsesc, surprinzător, în contemporaneitate. În folclorul românesc 
Colindatul de Crăciun este cel mai important ciclu sărbătoresc popular tradiţional, cel mai bogat şi colorat 
prilej de manifestări folclorice. 

În satul tradițional, colindatului i se acorda o mare importanță. Vestea Nașterii Pruncului Iisus trebuia 
împărtășită, ea era o sărbătoare a întregii comunități, a celor mici și a celor mari, a celor înstăriți și a celor 
mai puțin bogați. De altfel, acesta este rolul colindelor, de a vesti. Termenul colind provine din latinescul 
„kalendae“, derivat din verbul „calare“, care se traduce prin „a vesti“. 

Flăcăii începeau repetițiile pentru colindat încă din prima zi a Postului Crăciunului, imediat după 
Lăsatul Secului sau, cel mai târziu, de Moș Nicolae. Primul pas consta în constituirea cetei de colindători, 
după legi nescrise, transmise din generație în generație. Exista deja un nucleu la care aderau alți tineri din 
sat luând locul celor care, în timpul anului, își schimbaseră statutul civil prin căsătorie. A fi colindător, a 
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merge din casă în casă pentru a duce vestea Nașterii Domnului, avea o importanță covârșitoare, de aceea 
fiecare membru al cetei trebuia să aibă o conduită morală ireproșabilă: trebuia să fie flăcău serios și de 
încredere.  

 Deprinderea de a colinda, de a saluta cu mare bucurie Naşterea Domnului, de a-L întâmpina cu urări, 
daruri, petreceri, cântece şi jocuri este străveche. Colindatul deschide amplul ciclu al sărbătorilor de iarnă. 
Repertoriul tradiţional al obiceiurilor româneşti desfăşurate cu ocazia Crăciunului cuprinde: colinde de 
copii, colinde de ceată (colindele propriu-zise), cântecele de stea, vicleimul, jocuri cu măşti, dansuri, teatru 
popular şi religios, etc.  

Pomul de Crăciun, așa cum îl cunoaștem noi astăzi, decorat cu globuri în care se reflectă lumina 
scânteietoare a lumânărilor sau a instalației electrice, nu a fost dintotdeauna împodobit astfel. 

Deși în Europa originea sa precreștină nu mai e contestată de nimeni, părerile rămân totuși împărțite: 
unii văd în el o reprezentare a ,,arborelui lumii’’, alții îl consideră o referire directă la ,,arborele 
Paradisului’’, împodobit cu mere de un roșu aprins, care amintesc de păcatele comise de primii oameni, 
înainte de alungarea lor din rai. 

Până în secolul al 15-lea, crenguțele verzi cu care erau împodobite casele cu ocazia Crăciunului, ca 
și darurile pe care le făceau oamenii unii altora, erau considerate tradiții păgâne. Dar nu peste multă vreme 
în locul acestora va fi folosit un arbore întreg. 

La noi, obiceiul a pătruns odată cu influența germană, când primii studenți români au început să 
meargă la studii la universitățile din Berlin sau Viena și, la curtea regală a dinastiei de Hohenzollern, sosită 
în Țările Române în 1886, unde prinții și prințesele au început să împodobească bradul, obiceiul fiind 
imediat imitat de protipendada bucureșteană. Cântecul german de Crăciun „O Tannenbaum”, cu versuri de 
Melchior Franck, puse pe o melodie populară din Silezia, din secolul al XVI-lea, devine în limba română 
„O brad frumos”, iar obiceiul împodobirii bradului pătrunde în toate casele românilor. 

La sate, în timp ce copiii şi flăcăii se ocupau cu repetarea colindelor, adulţii făceau pregătiri pentru 
sărbătoare. În primul rând, casa trebuia să fie primenită, toată gospodăria trebuind să fie în perfectă ordine. 

Femeile și fetele se ocupau cu treburile din interiorul locuinței: curățenie, spălat, iar mai apoi, 
pregătitul bucatelor tradiţionale. Dacă feciorii se dedicau repetării colindelor, fetele se întreceau în a-şi 
„înflori“ cămăşile, astfel încât în zi de sărbătoare să îmbrace costume populare fără egal, unice, care să le 
individualizeze în rândul celorlalte. 

O importanţă specială îi era acordată camerei curate, în care urma să fie primiţi colindătorii, aici 
aflându-se cele mai frumoase lucruri: așternuturi, fețe de pernă, ștergare, etalate pe pat sau pe lada de zestre. 
Un loc special le era acordat şi costumelor de sărbătoare, pentru toţi membrii familiei, costume cu care se 
mergea la colindat, la biserică şi cu care se îmbrăcau gazdele când primeau colindători. 

Dacă de interiorul locuinței se ocupau în mod special femeile și fetele, capii de familie, ajutați de 
flăcăi și băieții mai mărișori, aveau grijă ca gospodăria, în ansamblul ei, să fie în perfectă stare: gardurile, 
porțile, anexele gospodărești să fie reparate, iar lemnele să fie pregătite pentru cele trei zile de Crăciun, 
cunoscută fiind interdicţia de a lucra în zi de sărbătoare. 

Și astăzi, la sate și la orașe, se păstrează tradițiile: se pregătesc locuințele pentru sărbătorirea Nașterii 
Domnului, copiii pregătesc colindele și merg pe la casele oamenilor pentru a vesti Nașterea Domnului Iisus 
Cristos si se fac pregătiri pentru masa de sărbători, bucătăria tradițională spunându-și cuvântul. 

 Sărbătoarea religioasă Nașterea Domnului aduce în sufletul românilor bucurie, bucurie ce se 
manifestă în colindele ce răsună pe ulițele satelor, la ușile românilor, dornici să ptimească pe micii 
colindători, care vestesc Nașterea Domnului Iisus Cristos, iar din case nu lipsește bradul frumos împodobit 
sub care Moș Crăciun va pune daruri și pentru „cei mici” și pentru „cei mari”. 

  
  
Bibliografie 
1. Legenda lui Mos Craciun: cine este Mos Craciun? Mitologie si paganism 
http://mythologica.ro/legenda-lui-mos-craciun 
 2. YouTube: Traditii si obiceiuri de Craciun si Anul Nou 
 3. Muzeul de Arta Populara Constanta, Ion Dragoslav, „Povești de Crăciun”  
 4. Wikipedia 
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IMPORTANȚA ACTIVITAȚILOR EDUCATIVE 

 IN PARTENERIAT CU PARINȚII 
 

PROF. POPESCU DACIA 
ȘCOALA GIMNAZIALA ,,ALEXANDRU ȘTEFULESCU” TG. JIU 

 
Implicarea parintilor în activitatea scolara a copiilor se realizeaza pe doua dimensiuni principale: 

dimensiunea relatiei parinte-copil (cunoasterea profesorilor, colegilor, prietenilor copilului, controlul 
rezultatelor scolare, controlul si ajutorul la temele scolare); dimensiunea relatiei familie-scoala (întâlnirile 
parintilor cu reprezentantii scolii - colective sau individuale, formale sau informale, la sedintele cu parintii, 
la serbari scolare). 

Parintii si profesorii comunica si prin intermediul elevului, putând sa modifice mesajele si sa 
modeleze raporturile dintre parinti si profesori. Rolul educatului este activ, copilul este actor social al 
propriei dezvoltari psihosociale; el poate negocia cu parintii, cu profesorii facând apel la resurse emotionale 
(plânset, zâmbet), la resurse intelectuale (reusita scolara), la resurse fizice (violenta). 

Strategiile educative ale familiei apar ca rezultat al unor negocieri cu copilul, cu alti factori educativi 
(cu scoala, în principal). Educatia copilului în familie si reusita lui scolara apar determinate de: a) stilurile 
parentale, caracterizate prin: afectiune însotita de exigenta; ordine (materiala si morala) domestica; reguli 
care apar convenite si cu copilul, cu un control însotit mai mult de încurajari decât de pedepse; atragerea 
copilului în luarea hotarârilor în probleme care îl privesc; acordul între parinti privind problemele legate de 
copil; b) raportul dintre stilul familiei si stilul scolii - afectiune si încredere în potentialul, în educabilitatea 
copilului; sprijin si întarirea pozitiva a eforturilor copilului; acordul între parinti si profesori în ceea ce 
priveste obiectivele educative fundamentale comune - cunoasterea copilului si dezvoltarea lui psihosociala 
(aptitudini, motivatii, atitudini). 

Aparenta diminuarea a functiei educative a familiei în societatile contemporane rezulta din analiza 
functionarii agentilor socio-educativi (familie, scoala, grup de similitudine, biserica, mass- media) ca agenti 
separati, fara a tine seama ca familiile functioneaza ca "poli" ai unei "retele" complexe de unitati sociale, 
iar strategiile lor educative iau nastere la intersectia acestor unitati, care se constituie în surse de 
constrângere externa, dar si în resurse ce pot fi mobilizate. 

În conditiile tranzitiei spre o societate democratica, o societate a cunoasterii, informatizata, o societate 
globalizata au loc schimbari rapide ale sistemului de valori care genereaza anomie - crescând riscul 
dezorientarii, al inconsecventei si al neconcordantei atitudinilor parentale, al dezacordului între parinti, între 
parinti si copii, între parinti si profesori - în legatura cu problemele legate de reusita scolara si sociala a 
copilului. 

Cunoasterea de catre parinti a prietenilor, colegilor si, mai ales, a profesorilor copilului constituie un 
prim moment necesar în participarea familiei la viata scolara a copilului, în constituirea unei "retele" 
educative. Din raspunsurile elevilor si parintilor rezulta ca majoritatea parintilor nu cunosc bine nici 
prietenii, nici colegii si, mai ales, nici profesorii copiilor lor; o asemenea situatie implica riscuri pentru 
reusita educatiei familiale si a educatiei scolare. 

Copiii proveniti din familiile care au rezidenta în mediul rural - care au, în general, nivelul veniturilor 
si nivelul de trai, nivelul dotarii culturale si nivelul studiilor mai scazut - au conditii de educatie în familie 
mai putin favorabile decât copiii din mediul urban. Copiii din mediul rural nu beneficiaza nici de sanse 
egale de reusita scolara, nici de o educatie familiala mai buna. 

Eforturile copilului si ale parintilor pentru reusita scolara si sociala a copilului sunt influentate de 
nivelul de aspiratii. Cercetarea indica aspiratii înalte, pentru studii superioare, la peste jumatate dintre 
parinti si dintre elevi, precum si o preocupare relativ mai mare a parintilor decât a copiilor de a se gândi la 
viitorul copiilor. Probabil ca ajustarea aspiratiilor subiective vine în urma examenelor, concursurilor de 
selectie scolara, care regleaza aspiratiile copiilor si parintilor la posibilitatile, resursele "obiective" de 
reusita scolara. 

În general, receptivitatea copilului la rationalitatea adulta este esentiala: cu cât se dovedeste mai 
"ascultator", mai "întelegator", cu atât este mai ascultat, mai înteles. Se ajunge, treptat, la ceea ce se numeste 
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"educatie împreuna" sau "educatie în sens invers". Cercetarea pune în evidenta rolul mamei (si) sub aspectul 
sfatuirii copilului în problemele scolare, precum si tendinta structurarii într-o ordine asemanatoare - la 
parinti si la copii - a temelor despre care acestia discuta, se sfatuiesc: despre scoala, despre comportamentul 
în familie si în societate, despre viitorul copilului, despre prietenii copilului etc. Însa, la aproape toate temele 
de discutie, parintii indica o mai mare frecventa ("des") decât elevii ("rar"). Aceste tendinte pot fi 
interpretate în sensul ca exista o dorinta, o intentie comuna a copiilor si a parintilor de a discuta despre 
anumite probleme, dar nu întotdeauna aceste intentii se transforma în fapte, în dialoguri autentice. Ele ar 
trebui cultivate, stimulate printr-o educatie a parintilor si o educatie pro-familiala a copiilor. 
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 ACTIVITĂȚI EDUCATIVE ÎN PARTENERIAT CU PĂRINȚII 

 
PROFESOR POPESCU RODICA MARIANA,  

COLEGIUL NAȚIONAL DE INFORMATICA ,,CARMEN SYLVA” 
PETROȘANI 

  
 PIȚĂRĂII ÎN VALEA JIULUI 
 Momârlanii din Valea Jiului păstrează și astăzi multe obiceiuri străbune, de pe vremea dacilor, prin 

care sărbătoresc nașterea lui Iisus Hristos. Unul dintre aceste obiceiuri, prezent numai în comunitatile de 
momârlani, are loc în Ajunul de Crăciun și poartă numele "Pițărăii". "Pițărăii" din Valea Jiului sunt primii 
vestitori ai Nașterii Domnului. În comunitatile de momârlani din Valea Jiului "Pițărăii" au început colindul 
pe la toate casele din sat. Colindătorii au un întreg "arsenal", fluiere, steaguri cu clopoței, năframe 
multicolore, ciucuri și coronițe de flori, agățate pe prăjini de câțiva metri lungime, cai, căruțe. Pițărăii pleacă 
de dimineață la biserică, unde primesc binecuvantarea preotului, iar mai apoi pornesc a colinda pe la toate 
casele din sat pentru a face urări cu ocazia marii sărbători a creștinătății, Nașterea Domnului.  

Pe drum cei din alai le oferă trecătorilor cu care se întâlnesc țuică din ploscă și mere pentru a li se 
alătura la sărbătoare. Acompaniați de fluiere, Pițărăii se încing din loc în loc într-un dans tradițional unde 
rostesc anumite strigături vechi, învățate de la bunicii și străbunicii lor, care la rândul lor le știau de la cei 
bătrâni. Sunt strigături vechi de peste 100 de ani pe care le rostesc, cum ar fi de exemplu cea de mulțumire 
ca am fost primiți la colind "Mare Mulțam! - Mare Mulțam!", spune șeful grupului de Pițărăi. Și pentru ca 
anul care vine să le meargă și mai bine gospodarii ascund în podul casei sau în grajduri semințe legate într-
un batic, iar dacă pițărăii le găsesc, înseamnă că gazda, va avea noroc și belșug.  

 
In English Language- 1“Piţărăi” on Christmas Eve  
 “Momârlanii“, the native population from Valea Jiului/Jiu Valley, are keeping even today a lot of 

traditions from our ancestors, the Dacians, though they are Christian, as they celebrate Birth of Jesus Christ. 
One of this traditions has placed in Christmas Eve and is carring the name of “Pițărăi”. They are the first 
heralds of God’s Birth. In the community of “momârlani”, the “Pițărăi” had started the carolling at the all 
houses from the village. The carolers have a full “arsenal”, whistles, flags with bells, multicolor shawl/scarf, 
tassels and crowns with flowers hanged on “prăjine” (spears) which are a few metres long, horses and carts.  

“Pițărăii” go in the morning to the church, where they receive the priest’s blessing and then they start 
carolling all the houses and make wishes about the great celebration of Christians, The Birth of God. On 
the road, they offer the passers –by, which they run into “țuică” (plum brady) from the flack and apples to 
join the festivity.  

Accompanied by whistles, they start a traditional dance where they say old shoutings, learnt from 
grandparents and their grand-grandparents which know them from their eldest.  

There are more than 100-year-old cries that I utter, such as the one of gratitude that we were received 
with the carol "Mare Mulțam! - Mare Mulțam!", Says the head of the Pițărăi group.  

For a good year, the householders are hiding in the attic or in the stalls seeds in a kerchief, and if the 
“Pițărăi“ fiind them, that means that the host will have luck and wealth. 
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IMPORTANȚA ACTIVITAȚILOR EDUCATIVE 

 IN PARTENERIAT CU PARINȚII 
 

AUTOR: PORFIRIU DANIELA DELIA 
GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 3, TULCEA 

 
Accentul pus pe participarea familiei în cadrul Programului „Step by Step” este o particularitate unică. 
În Programul „Step by Step” părinţii sunt recunoscuţi ca primii educatori ai copiilor şi astfel ei sunt 

persoanele care deţin informaţii despre nevoile şi competenţele propriilor copii. 
Familiile doresc binele copiilor lor, urmărind ca ei să devină cetăţeni realizaţi şi plini de succese şi 

de aceea trebuie să li se permite să joace un rol important în procesul educaţional şi să ofere ajutor în 
dezvoltarea experienţelor de asimilare şi învăţare din cadrul programului. 

Programul „Step by Step” promovează participarea familiei în modalităţi variate. Metoda variază de 
la centru la centru, de la o familie la alta în funcţie de diversa circumstanţe individuale şi comunitare, 
familiile fiind încurajate să se implice în toate secţiunile programului. 

Fiecare centru „Step by Step” are o „Cameră a familiei” unde membrii familiei pot discuta cu 
educatorii, pot împrumuta anumite materiale, pot afla despre progresul copilului, despre sănătate şi alte 
subiecte de interes. 

Comunicarea între echipa de educatori şi familie constituie o activitate importantă a programului, 
care poate lua diferite forme: note scrise, jurnale de acasă şi de la grădiniţă, afişier pentru anunţuri, 
convorbirile cu familia când copii sunt aduşi sau luaţi de la grădiniţă, şedinţe cu părinţii, grupurile de 
sprijinire a părinţilor. 

Un alt element al Programului „Step by Step” este „Comitetul de Consultanţă Familială” constituit 
din părinţii copiilor înscrişi în program şi va putea include şi alţi membrii ai comunităţii. 

Programul „Step by Step” include şi o „Evaluare a Necesităţilor Familiei”(E.N.F.) pentru fiecare copil 
care va furniza un profil general a fiecărei familii care este deservită de proiect. 

Intenţia Programului „Step by Step” este să formeze o comunitate de sprijinire care are în centrul ei 
familia şi care include echipa de educatori şi alţi membri ai comunităţii 

Acest grup va crea o reţea care planifică, comunică şi discută împreună diferite probleme.  
 Joaca culorilor este o activitate care integrează în mod plăcut implicarea părinților și participarea 

activă a copiilor la activitățile artistice dându-le posibilitatea de exprimare liberă a emoțiilor. 
Mămica Anyei ne-a propus o activitate de design vestimentar din materiale reciclabile având ca temă 

centrală Sărbătorile de iarnă. 
Creațiile realizate din hârtie creponată și saci colorați din plastic de talentații elevi de la Liceul de 

Artă au fost înveselite cu globuri colorate, fluturi, pene colorate și simboluri ale eroilor din povești de către 
micii designeri de la grupa mare. 

Foarte încântați de creațiile lor, trupa de prichindei puși pe joacă, a defilat în fața colegilor din 
grădiniță prezentînd : 

Colecția de iarnă 
„JOACA CULORILOR”. 
Rețeta unei astfel de activități este simplă și poate că de aceea este una de succes. 
Ingredientele folosite sunt la îndemâna fiecărei educatoare:un strop de imaginație, muzică, dans și 

culoare după gust, iar distracție, cât cuprinde! 
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TIMPURI DE DEMULT... 

 
PROF. PROFIRESCU AMALIA ROSITA 

LICEUL DE ARTE „BALAȘA DOAMNA”-TARGOVIȘTE 
 
 „Îmi mai aduc aminte de mirosuri, de atingeri, de senzații pe care acum nu le mai pot avea. De pildă, 

de lâna aspră a ciorapilor împletiți de bunica, trași direct pe picior, de culoarea maro a tunicii bunicului, de 
căldura sobei lor de lut, de aburii turtelor coapte pe plită, de pătlăgelele cele mai cărnoase și gustoase 
cunoscute vreodată din ograda mamei, de jocurile gheții de pe geamuri din diminețile geroase de ianuarie, 
de mireasma mușchilor și a cărnii afumate de tata în preziua Crăciunului, de torsul pisicii negre tolănite pe 
gâtul meu, de zgomotul sacadat al stativelor din nopțile de iarnă, ...”2. 

 Tradițiile și obiceiurile din preajma schimbării anului își au rădăcinile îndeosebi în credințele 
creștine. Au fost transmise cu secole în urmă din generație în generație și uneori, deși fac parte integrantă 
din bucuria noastră de sfârșit de an, uităm care este adevărata semnificație, origine, istorie sau rațiune de a 
fi. Colindul este „...una dintre cele mai reprezentative și mai îndelung șlefuite categorii ale culturii populare 
românești. Termenul (provenind din latinescul Calendae), definește mai curând creația propriu-zisă decât 
obiceiul-colindul în cadrul căruia se interpretează.”3 . El se reprezintă a fi foarte generos ca formă de 
manifestare în timpul sărbătorilor de iarnă, cu funcții de felicitare, îmbrăcând două aspecte de expunere: 

• colindul cu mască animalieră care este considerat ca fiind cea mai veche formă de întâmpinare cu 
magie a Anului Nou – Capra/Brezaia, Vasilca sau Ursul; 

• colindatul propriu-zis realizat de copii sau persoane adulte. 
 „Dacă din punct de vedere muzical colindul cu mască animalieră nu se reliefează în mod special, 

colindul propriu-zis se caracterizează prin conciziunea textului, dar și a melodiei care are un contur precis, 
ritmică pregnantă, formă fixă, de cele mai multe ori cu refren. Caracterul melodiilor este viguros, optimist, 
alteori solemn, conturându-se în două tipuri melodice, unul vechi, celălalt nou și care pot predomina într-o 
zonă sau alta, pe alocuri conviețuind.”4 Cântecul de stea este atestat din secolul al XVIII-lea și a fost 
compus de către biserică sub directa influență a creațiilor calvine și luterane. Nu are refren iar unele texte 
de colinde au trecut pe melodii de cântece de stea și invers. Cântecul de stea prezintă interes în ceea ce 
privește raportul dintre compoziția cultă și cea populară. Sorcova obiceiul este regăsit înaintea Anului Nou, 
întâlnit frecvent în multe zone din țara noastră, crenguța de pom înmugurită fiind înlocuită în timp de un 
bețișor îmbrăcat în flori artificiale. Fiind certificată ca fiind de origine slavă („surova”), datina era regăsită 
și în cazul poporului roman la Calendele lui Ianuar – se ofereau crenguțe verzi împreună cu darurile, Steva 
reprezentând zeița sănătății. Plugușorul și semănatul – au un substrat agricol de rit vechi, urmărind prin 
magia imitativă să certifice viitoarele recolte generoase fiind practicat în Muntenia și în zonele limitrofe. 
Cunoaște două aspecte de prezentare, unul recitat, scandat iar celălalt cântat, acesta din urmă întâlnindu-se 
într-o manifestare mai bogată. Vasilca – obiceiul colindatului cu căpățâna de porc se întâlnește sporadic în 
anumite sate din Județul Dâmbovița, reprezintă o creație a romilor robi de la curțile boierești completată de 

instrumente precum vioara sau acordeonul. 
 Părăsind teritoriul țării noastre presărat de tradiții 

și obiceiuri răsunătoare și pline de armonie întâlnim alte 
tablouri magice cu particularități stilistice deosebite. De 
pildă, în Suedia se construiește în fiecare an o capră 
enormă din răchită sau paie. Originea acestui obicei 
pare să fie din istoria celtă, existând destule dovezi care 
atestă faptul că în secolul al XVIII-lea localnicii se 
îmbrăcau în costume-capre pentru a aduce cadouri în 

2 Constantin Cucoș, Educația – Reîntemeieri, dinamici, prefigurări, Editura POLIROM, Iași, 2017, pag.216 
3 Gheorghe Oprea, Studii de etnomuzicologie, Editura ALMAROM, Râmnicu Vâlcea, 2001, pag.123 
4 Constantina Boghici, Folclor muzical dâmbovițean, Editura UNIVERSITARIA, Craiova, 2014, pag.14 
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timpul sărbătoririi solstițiului de iarnă. Acest lucru este cunoscut sub numele de julbock și doar în rare 
cazuri capra construită nu rămâne arsă.  

 În Italia se mănâncă multă linte în preajma sărbătorilor, un aliment complet si foarte sănătos care 
este asociat cu sănătatea și prosperitatea. Cu ani în urmă se dăruiau mici punguțe pline de linte cu credința 
că acestea puteau să fie transformate în monede. Această tradiție de origine medievală este posibil să-și fi 
avut originea într-o supraproducție a acestei legume a cărei utilizare a coincis cu Crăciunul. Astăzi se 
mănâncă în Italia la sfârșit de an și este recunoscută sintagma de "Le lenticchie della fortuna".  

 Ziua de 25 decembrie se presupune a fi ziua nașterii lui Isus Christos și sărbătorirea acesteia a devenit 
un obicei popular. Totuși, nu există certitudinea că aceasta este adevărata zi de naștere a Mântuitorului celor 
care sunt creștini. Istoria nu ne dă nici o asigurare în acest sens. Sărbătorile se apropie cu grabă mare, 
aducând în atenție cadourile care trebuie făcute iar tinerii și bătrânii deopotrivă studiază ce anume ar putea 
oferi prietenilor ca simbol al lor, amintire a afecțiunii pe care le-o poartă. Este plăcut să primim un dar, 
oricât ar fi de mic, de la aceia pe care îi iubim. Este o asigurare că nu suntem uitați și se pare că ne leagă 
un pic mai mult de aceștia. Posibilitățile pot fi mari sau mici, însă nu putem niciodată uita educația copiilor 
noștri în aceste speciale timpuri. Cunoscând cât de cât direcția pe care o are fiecare copil în societate, putem 
veni în ajutorul lor cu un joc inteligent raportat la vârsta lor, o muzică cultă ce poate stimula activitatea 
educațională și, de ce nu, o carte sănătoasă în format electronic.  
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FAMILIA-PION IMPORTANT ÎN EDUCAȚIA COPIILOR 

 
PROF. ITINERANT ȘI DE SPRIJIN PUPĂZĂ GABRIELA-IONICA 
CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ BRĂDET 

 
Din punct de vedere juridic părintele este responsabil pentru educația copilului său. 
Impicarea părinților în activitatea școlară a acestuia este un factor important în evoluția și dobândirea 

succesului. Studiile de specialitate realizate de Universitatea din Missouri au demonstrat că elevii care au 
părinți implicați au performanțe școlare mai bune și reușita lor în viață este mai mare. 

În ceea ce privește educația formală, între școală, familie și copil se stabilește un parteneriat astfel: 
școala este instituția care asigură trăirea unor experiențe de învățare, cu ajutorul unor metode și mijloace 
științifice, familia sigură condițiile pentru ca elevul să poată participa la aceste activități, copilul este 
beneficiarul acestor servicii, participă activ la activități. El trebuie să știe că se poate baza pe ajutorul 
cadrelor didactice și al părinților atunci când se află într-o situație dificilă, căreia nu-i găsește soluții pentru 
a o depăși. 

Pentru a susține și a veni în ajutorul copilului, părintele are numeroase îndatoriri: 
- să aibă o atiudine pozitivă față de școală, promovând în mediul familial respectul și aprecierea pentru 

cadrele didactice și activitățile desfășurate de acestea;  
- să-i ofere posibilitatea de a învăța în orice situație, nu doar la școală unde îl trimite cu 

conștinciozitate, cât și acasă, pe stradă, în orice mediu unde are posibilitatea de lua decizii și de a pune în 
practică cunoștințele dobândite la cursuri; 

- să-l întrebe pe copil despre activitatea de la școală, ascultându-l activ, cu interes, încurajându-l să 
spună ceea ce i-a plăcut și ceea ce nu i-a făcut plăcere, transmițându-i mesajul că școala este importantă; 

 - să-l susțină atât în situația de reușită cât și în cea de insucces școlar, fiind alături de el, căutând 
soluții pentru remedierea punctelor slabe; 

- să creeze un climat afectiv și de studiu plăcut, în care copilul să se simtă în siguranță, ajutat și 
încurajat, să nu-i fie teamă că va fi pedepsit pentru greșelile făcute; 

- să contribuie la starea de bine, la creșterea încrederii în sine a copilului prin încurajări, prin 
aprecierea efortului depus în realizarea sarcinilor de lucru, să-l ajute în depășirea obstacolelor și frustărilor 
pe care le presupune învățarea; 

- să colaborze cu cadrele didactice pentru a fi la curent cu evoluția copilului. 
Însă, pentru a susține instituția școlară, părintele trebuie să aibă încredere că își trimite copilul într-

un mediu sigur, să se încreadă în personalul care funcționează în acea instituție, în activitățile școlare și 
extrașcolare desfășurate.  

Acest lucru se poate realiza prin implicarea părinților în activități de informare precum: 
- întâlniri individuale cu părinții pentru a fi informați despre progresele făcute de copilul lor, fără a 

se pune accent pe ceea ce NU știe și NU poate; 
- întâlniri de grup cu părinții pentru a dezbate teme de inters general- de exempu, metode de 

rsponsabilizare a copiilor, etc. 
Se poate cere implicarea părinților în organizarea unor evenimente: 
-participarea la activități extrașcolare: excursii, vizite la diferite instituții de interes, concursuri, 

programe artistice; 
- participarea la diverse evenimente organizate de școală, festivități, târguri caritabile, atragerea e 

fonduri pentru școală, etc.; 
Aceste activități pot schimba atitudinea părintelui față de școală, deoarece au posibilitarea de a 

relaționa personal cu profesorii și de a-i cunoaște din altă perspectivă și de a xperimenta relații inedite cu 
copilul. 

Activitățile derulate împreună cu copilul favorizează îmbunătățirea legăturii școală-familie, părinții 
simțindu-se utili prezentând în acest sens un interes mai mare pentru școală. 

Părinții nu trebuie să uite să facă front comu cu profesorii deoarece și unii și alții nu doresc decât 
dezvoltaea armonioasă a elevului, educarea și îmbogățirea cunoștințelor acestuia. Un parteneriat școală-
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familie este cea mai bună relație ce se poate stabili între cei doi participanți la actul educațional, dacă se 
bazează pe o comunicare efectivă și efcientă. Profesorul îl va afla cum este fiecare elev, ce îl interesează și 
îl pasionează, iar părinții vor cunoaște în ce moment să intervină pentru a-l susține și ajuta. 

 Pentru a sigura educarea copiilor în cele mai bune condiții aeste necesar ca toți cei implicați în actul 
educațional să comunice și să acționeze ca o echipă care are la bază încrederea și respectul. 
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MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ 

SĂRBĂTORILE NE BAT LA UȘĂ! 
 NOI CUM LE ÎNTÂMPINĂM ÎN ACEST AN? 

 
PROFESOR DE EDUCAȚIE VIZUAL-PLASTICĂ,  

PURCĂREA CRISTIANA-MIHAELA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,ȘTEFAN CEL MARE” 

ALEXANDRIA, TELEORMAN 
 
 ,,Anul 2020 este anul care a surprins o lume-ntreagă, într-un mod neplăcut, nefiresc. Totuși, viața 

merge înainte. Nu poate sta pe loc! Avem restricții multe. Trebuie sa le respectăm. Totuși, cum vom 
întâmpina sfintele sărbători?! Aștept creațiile voastre, sub diferite forme, pe acest subiect. În Ajunul 
Crăciunului vom realiza o expoziție virtuală cu ideile voastre sincere, cu ultima licărire a copilului care 
ați fost ( cei mai mulți sunteți deja majori!). Spor la lucru! Totul va fi bine!” 

Acesta este mesajul profesorului de arte vizuale, la clasele de liceu, în anul 2020, anul de grație 
pentru omenirea întreagă. Elevii au receptat bine mesajul transmis, iar lucrările lor au cuprins tot ceea 
ce este românesc, dar cu afișe restrictive pentru a preveni răspndirea ,,inamicului nevăzut”, Covid-19. 
Obiceiurile și tradițiile au fost preferatele lor, dar și recrearea lor cu materiale și tehnici specifice 
dobândite la orele de educație vizual-plastică.  

,,Este timpul colindelor, sărbătorile ne bat la ușă, noi cum le vom întâmpina în acest an? Să ne 
imaginăm puțin: înainte știam tot ce era bine și bun de făcut în casele noastre dar și-n afara casei, a 
școlii! Ce putem păstra din vechile obiceiuri, căci anul 2020 ne-a dat mai mult sau mai puțin valorile 
peste cap, cele în care credeam și le consideram obiceiuri și tradiții moștenite din moși-strămoși și pe 
care le perpetuam cu mândrie? Așadar, ceea ce înainte era bucuria și mândria neamului nostru, acum 
poate deveni ceva care ne poate lua de lângă noi oamenii dragi. Da, ați ghicit, e vorba de Coronavirus 
și de răspândirea lui. E pandemie! Trebuie sa ne sărbătorim în familie sfintele sărbători gândind cu drag 
la semenii noștri. Să ne gândim cum sacrificiul nostru din acest an va fi pentru generațiile care vor veni 
un act de mare eroism. Așadar, putem sa-i scriem Moșului Bun scrisorile noastre de mulțumire pentru 
tot ce vom primi. Avem multe sărbători: 

1. 30 noiembrie-Sf. Andrei, ocrotitorul românilor; 2. 1 Decembrie-Ziua Națională a României; 3. 
6 Decembrie- Moș Nicolae; 4. 22 Decembrie-Revoluția de la ’89; 5. 25-26-27-zilele Crăciunului Sfânt; 
6. 27 Decembrie- Sf. Ștefan; 7. 31 Decembrie-Revelionul; 8. 1 Ianuarie Sf. Vasile; 9. 6 Ianuarie – 
Boboteaza; 10. 7 Ianuarie-Sf Ion Botezătorul. 

Ne vom alege sărbătoarea pe care dorim s-o reprezentăm cel mai bine. Ne putem imagina obiceiuri 
și tradiții legate de fiecare în parte, gen ,,Legenda spune...” ����� Putem întocmi și o scrisoare către cei 
dragi nouă, către Moș Crăciun, către Crăiasă Zăpezii, către Spiridușii Moșului, către Noul An etc. 

 Fond muzical, cd cu colinde internaționale ,,Wonderful Christmas” Spor la creativitate! ( atașez 
carcasa cd ului. Designul acestui produs este plăcut și armonios realizat, culori în contrast care par a se 
potrivi perfect cu imaginea și ceea ce vor sa transmită melodiile.)” 

Acesta este mesajul meu către elevii claselor gimnaziale, mesaj menit să le stârnească emoții și 
sensibilitate artistică, dar, totodată, spre a conștientiza pericolul în care ne aflăm în cazul în care nu vom 
respecta măsurile impuse de autorități pentru a se stopa răspândirea virusului care ne-a schimbat viața 
într-un mod radical în doar câteva luni. 

 Copiii au înțeles că mesajele noastre trebuie să ajungă și la adulți, la rude, prieteni, familiile 
acestora. Sărbătorile de anul acesta vor fi magice dacă vom fi împreună, dar separați! Activitățile noastre 
derulându-se în online vin în ajutorul nostru în transmiterea mesajelor, deoarece familia este pe lângă 
elevi, de cele mai multe ori interacționând în timpul lecțiilor, celor mai mulți făcându-le plăcere să 
participle la ore, oarecum indirect. Am încurajat și voi încuraja participarea constructivă, creativă a 
părinților alături de copiii lor, deoarece cei mai mulți părinți fiind rupți de actul educativ și de cadrul 
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școlii care se realizează acum foarte diferit de tot ceea ce cunoșteau înainte, îi putem apropia și face 
echipă bună, de unde toată lumea are de câștigat. 

A fi profesor în era digitală este o provocare. Am participat la cursuri de perfecționare, un curs 
special fiind ,,Ora de Net”, organizația ,,Salvați copiii” punând la dispoziție cursuri magice, menite a-i 
determina pe profesori la o colaborare cu părinții elevilor, era digitală aducând cu sine schimbări în bine, 
dar și pericole de care trebuie să fim conștienți, să prevenim mai bine, să nu se întâmple răul care poate 
marca un copil pe viață.  

Este nevoie de noi-împreună! Cu respectarea măsurilor de protecție putem aștepta sărbătorile în 
condiții de siguranță, iar magia și bucuria sărbătorilor să se reflecte în comportamentul copiilor noștri 
dragi, cei care reprezintă cel mai frumos cadou ce ni l-a oferit viața! 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE 

 ÎN PARTENERIAT CU PĂRINȚII 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR, PUȘCAȘU MIRELA-SIMONA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ TG. TROTUȘ, JUD. BACĂU 

  
 „Nu zidurile fac o şcoală, ci spiritul ce domneşte în ea.”(Ferdinand I–Regele României)  
 Un real PARTENERIAT între ŞCOALĂ şi FAMILIE nu este cel înscris pe o coală de hârtie 

semnat de părinte şi director, este relaţia activă, de implicare şi de o parte şi de cealaltă, este bucuria şi 
tristeţea, este succesul şi eşecul, este zbaterea şi rezultatul din care beneficiarul este COPILUL. 

 COPILUL – o taină pe care întâi trebuie să ne dorim să o descifrăm şi apoi să lucrăm neîntrerupt 
pentru asta, părinţi şi profesori. Trebuie să-l înţelegem, ca apoi să se înţeleagă pe sine şi lumea în care 
trăieşte. 

 Dintre factorii educaţionali, care contribuie major la formarea personalităţii şi educaţiei copilului, 
şcoala şi familia rămân pilonii de bază. Astăzi, mai mult ca oricând, se pune stringent problema colaborării 
şi armonizării relaţiilor dintre şcoală şi familie. În cunoaşterea profundă a copilului, fiecare dintre aceşti 
doi factori vine cu experienţa, cunoaşterea şi priceperea sa. Parteneriatul între şcoală şi familie şi-a 
demonstrat eficienţa pretutindeni unde a fost aplicat. Se impune, în acest sens, o colaborare mai activă 
dintre aceştia, o implicare mai mare a familiei în activităţile şcolii şi în viaţa de zi cu zi a şcolarului. 

Informarea și formarea părinţilor în ceea ce priveşte şcolaritatea copilului presupune, cel puţin, ca 
fiecare părinte să cunoască: obligaţiile legale privind educaţia copilului; drepturile de care dispune pentru 
educaţia copilului; importanţa atitudinii lui pentru reuşita şcolară a copilului; metodele de colaborare cu 
şcoala. În acest scop este necesar un dialog între profesori și părinţi; profesorii trebuie să primească o 
pregătire în materie de relaţie cu părinţii iar competenta lor în această materie trebuie considerată ca o 
aptitudine profesională; părinţii trebuie să fie pregătiţi pentru a juca rolul lor educativ în cooperare cu 
profesorii; şcolile trebuie să asigure (asociaţiilor) părinţilor asistenta necesară.  

Motivul principal pentru crearea unor astfel de parteneriate este dorinţa de a ajuta elevii să aibă succes 
la şcoală şi, mai târziu, în viaţă. Atunci când părinţii, elevii și ceilalţi membri ai comunităţii se consideră 
unii pe alţii parteneri în educaţie, se creează în jurul elevilor o comunitate de suport care începe sa 
funcţioneze. Parteneriatele trebuie văzute ca o componență esenţiala în organizarea şcolii şi a clasei de 
elevi. Ele nu mai sunt de mult considerate doar o simplă activitate cu caracter opţional sau o problemă de 
natura relaţiilor publice.  

 Evoluţiile rapide din viaţa socială generează o cerere de continuare a proceselor de reînnoire a 
cunoştinţelor, deprinderilor și valorilor pe durata vieţii. Din perspectiva unei analize sistemice, educaţia 
părinţilor apare ca o dimensiune a educaţiei permanente și Şcoala este un mediu social organizatoric în care 
universul copilului se extinde depăşind constrângerea dependenţei materne. Educaţia este cea care 
desăvârşeşte fiinţa umană, educaţie pe care copilul o primeşte în familie, în şcoală şi de la comunitate.  

Relaţia şcoală-familie-comunitate este una în care fiecare factor interrelaţionează cu 
ceilalţi.Colaborarea dintre şcoală şi familie presupune nu numai o informare reciprocă cu privire la tot ceea 
ce ţine de orientarea copilului ci şi înarmarea părinţilor cu toate problemele pe care le comportă această 
acţiune.  

Pentru consolidarea unui set de valori stabil şi coerent care sprijină şcoala în formarea la copii a 
conduitei favorabile, a unui stil de viaţă sănătos mintal, emoţional, fizic şi socio-moral am urmărit 
implicarea familiei şi a comunităţii printr-un parteneriat. Familia reprezintă elementul cheie în socializarea 
copilului cu ceilalţi copii din clasă fiind consultată cu privire la activităţile educative( extracurriculare) şi 
cu privire la activităţile opţionale pe care doresc să le desfăşoare copiii (literatură pentru copii).  

Parteneriatul ajută profesorii în munca lor și are un rol deosebit în funcţionarea şcolii, în îndeplinirea 
obiectivelor acesteia, astfel :  

• Perfecţionează abilităţile şcolare ale elevilor ; 
• Îmbunătăţesc programele de studiu și climatul şcolar ; 
• Îmbunătaţesc abilităţile educaţionale ale parinţilor elevilor; 
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• Dezvoltă abilităţi de lideri ale părinţilor ; 
• Facilitează legătura dintre familii, personalul şcolii şi al comunitaţii ; 
 • Oferă servicii şi suport familiilor; 
• Creează o atmosfera mai sigura în şcoală ; 
• Ajută la managementul şcolii . 
Scopul creării unor astfel de parteneriate este dorinţa comună de a ajuta elevii să obţina rezultate 

foarte bune în acumularea cunoştinţelor la şcoală, ca să poată reuşi să păşească pe treptele superioare ale 
învaţării şi pentru pregătirea lor de viitori adulţi.  

Atunci când elevii, părinţii, comunitatea devin şi se considera parteneri în educaţie, în jurul elevilor 
se formează o comunitate de suport, care poate funcţiona ca un angrenaj bine pus la punct. Parteneriatele 
reprezintă o componentă esenţială în organizarea și desfaşurarea activităţii în şcoală şi în clasele de elevi. 
Ele nu mai sunt considerate doar o simplă activitate opţională sau o problemă de natura relaţiilor publice.  

Trebuie avut în vedere că şcolile de toate gradele sunt organizaţii responsabile pentru educaţia 
formală a copiilor şi a adolescenţilor şi au obligaţia să se achite de această responsabilitate, ca parte a 
sistemului social ce include şi familiile si comunitaţile.  

Istoria societaţii româneşti cunoaşte o lungă perioadă în care familia deţinea, aproape exclusiv rolul 
de educator social al copilului. Complexitatea sporită a societaţii actuale a dus la diferenţierea factorului 
educativ, la specializarea lor. S-ar putea crede că această specializare avea drept rezultat, automat, 
dezvoltarea armonioasă a copilului, indiferent de intersectarea acţiunilor și măsurilor luate.  

Fiecare copil se deosebeşte de ceilalţi, în primul rând prin caracterul său. După cum un tâmplar nu 
lucrează în acelaşi mod şi bradul si stejarul, tot aşa şi noi trebuie să ţinem cont de ,,lemnul” fiului sau fiicei 
noastre, elevului sau elevei noastre, adică de elasticitatea şi rezistenţa ,,capitalului său biopsihic” pentru a 
şti ce putem face din el fără prea multe riscuri. În ziua de azi educaţia este un fenomen social de transmitere 
a experienţei de viaţă a generaţiilor adulte şi a culturii, către generaţiile de copii şi tineri, in scopul pregătirii 
lor pentru integrarea în societate. Factorii instituţionali ai educaţiei sunt şcoala, familia, biserica s.a.m.d., 
totul educă: oamenii, lucrurile, fenomenele, dar în primul rând și în cea mai mare măsura – oamenii. Între 
aceștia primul loc îl ocupă părinţii și educatorii. Şcoala este instituţia socială în care se realizează educaţia 
organizată a tinerei generaţii. Ea este factorul decisiv care contribuie pentru formarea unui om apt capabil 
să participe la dezvoltarea societăţii, să ia parte activă la viață, să fie pregătit pentru muncă. Menirea şcolii 
este nu numai de a înzestra elevii cu un bagaj de cunoştinţe cât mai mare, ci şi de a stimula calitatea de om.  

Ajungem şi la un alt factor care contribuie la educarea copilului, care este familia. Familia exercită o 
influenţă deosebit de adâncă asupra copiilor. Primele noţiuni educative pe care copilul le primeşte sunt cele 
din familie. În familie se conturează caractere. Atât părinţii cât și educatorii în timpul procesului de 
învațământ trebuie să intervină în numeroase situaţii pentru a corecta comportamentul copilului. Odată 
copilul ajuns la vârsta preşcolară familia împarte într-o bună măsură sarcina educării lui cu dascălii și 
pedagogii din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze 
golurile din procesul instructiv-educativ care au scăpat pană la această vârstă şi să-l ajute pe copil, în 
înţelegerea şi lămurirea unor probleme aşa-zis ,,delicate”, cum sunt cele legate de sentimentul de dragoste, 
de viaţa sexuală, etc. Îmbinarea eforturilor educative din familie şi din şcoala este nu numai recomandabilă 
ci şi obligatorie, pentru că de multe ori pe măsură ce copiii evoluează, părinţii au de infruntat alte şi alte 
probleme care se ivesc la o altă categorie de vârstă şi care se repetă la generaţiile următoare.  

Dacă cele două medii educaţionale – şcoala şi familia – se completează şi se susţin, ele asigură într-
o mare măsură bună integrare a copilului în activitatea şcolară şi pe plan general în viaţa socială. 
Binefacerile sunt numeroase, începând cu o mai bună cunoaştere reciprocă și  

depăşirea stereotipurilor şi continuând cu identificarea intereselor comune în beneficiul copiilor.  
Atunci când părinții, elevii şi ceilalti membri ai comunităţii devin şi se consideră parteneri în educaţie, 

în jurul elevilor se formează o comuniune de suport, care poate funcţiona ca un angrenaj bine pus la punct. 
Parteneriatele reprezintă o componentă esenţiala în organizarea şi desfăşurarea activităţii în şcoală şi în 
clasele de elevi. Ele nu mai sunt considerate doar o simplă activitate opţională sau o problemă de natura 
relaţiilor publice.  

În relaţia şcoală-familie pot apărea dificultaţi de ordin comportamental, întalnite atat la părinţi, cât şi 
la profesori şi la conducerea şcolii, sau de ordin material; relaţia respectivă cere un surplus de efort din 
punct de vedere material şi de timp. Aceste dificultaţi pot apărea din părerile divergente privind 
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responsabilitatea statului şi a familiei cu referire la educaţia copiilor, libertatea de alegere a şcolii, de către 
parinţi, impactul familial asupra rezultatelor şcolare ale copilului, randamentul pedagogic şi datoria 
parentală, participarea la gestionarea şi procesul decizional din şcoală.  

În relaţia şcoală-familie, problema profesionalismului cadrului didactic reprezintă un element esenţial 
în cadrul serviciului făcut altora, fără a se gândi la avantaje personale, cu alte cuvinte competenţa, servirea 
clienţilor, un cod de etică profesională.  

Din această perspectivă, se pune întrebarea: ce caştigă profesorul într-o cooperare cu familia? Se 
apreciază ca acest câştig poate fi un statut revalorizator in ochii societaţii; cooperarea cu familia poate fi un 
test profesional şi poate fi considerat ca făcând parte din datoria profesională a profesorului deoarece:  

 Părinţii sunt clienţi ai şcolii; eficacitatea învăţamântului evaluată la şcoală şi profesori poate fi 
ameliorată prin cooperare între şcoală şi familie;  

 Părinţii sunt responsabili legali de educaţia copiilor lor si pot evalua cu exigenţă rezultatele 
activităţii şcolare.  

În acest context, se pune întrebarea: de relaţiile cu familiile trebuie să se ocupe profesori specializaţi 
sau tot profesorii? Soluţia cea mai potrivită ar fi ca toţi profesorii să aibă relaţii obişnuite de colaborare cu 
familiile, ei sunt cei care cunosc suişurile sau căderile elevilor, iar consilierii specializaţi - pentru cazuri 
dificile.  

 Educaţia răspunde atât cererii sociale cât şi nevoilor şi aspiraţiilor individuale. Presupune eliberare 
de energii lăuntrice, prin împlinirea armonioasă şi creatoare, a insecuritaţii, inferioritaţii şi dependenţei pe 
care le poate simţi fiinţa umană într-o societate aflată într-o schimbare rapidă.  

 
Bibliografie:  
1. Robu, Maria, „Empatia în educaţie”, Didactica Publishing House, Bucureşti, 2008  
2. Cerghit, Ioan, Neacşu, Ioan, Negreţ Dobridor Ioan, „Prelegeri pedagogice”, Editura Polirom, Iaşi, 

2001  
3. Pescaru, Băran, Adina, „Parteneriat în educaţie”, Editura Aramis Print, Bucureşti, 2004  
 4. Nicola, Ioan, „Tratat de pedagogie şcolară”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2000 
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IMPORTANȚA ACTIVITAȚILOR EDUCATIVE  

IN PARTENERIAT CU PARINȚII 
 

PETCU IONELA-SIMONA,  
LICEUL TEHNOLOGIC “CONSTANTIN FILIPESCU”, CARACAL, OLT 

 
Relaţia dintre părinţi şi cadrele didactic ar trebui să fie una de colaborare permanentă pentru a veni 

împreuna în sprijinul elevului, cel care are nevoie de tot ajutorul din partea ambelor părţi. Deşi majoritatea 
părinţilor sprijină cadrele didactice în efortul lor de a învăţa si instrui cât mai bine elevii, există şi o categorie 
de părinţi care lasă la latitudinea profesorilor toată munca pe care aceştia trebuie să o exercite asupra 
elevilor.  

Aceşti părinţi au tendinţa de a îşi lăsa copiii doar pe “mâinile” profesorilor, nedându-şi seama că 
trebuie să existe întotdeauna un parteneriat între ei, ca părinţi şi şcoală, prin profesori. De aceea trebuie ca 
profesorii să îi convingă pe aceşti părinţi că doar împreună pot ajuta la succesul copiilor. Prin diverse 
activităţi, părinţii sunt încurajaţi de către profesori să îşi ajute copiii pentru a le îmbunătăţi rezultatele 
şcolare şi în acelaşi timp, pentru a îi încuraja să capete mai multă încredere în ei. 

Se constată că unele familii manifestă totală încredere în rolul pe care școala îl are asupra dezvoltării 
copilului, pe când altele sunt dezinteresate. 

Parteneriatele dintre școală și familii pot ajuta profesorii în munca lor, de asemenea pot perfecționa 
abilitățile școlare ale elevilor, pot îmbunătăți programele de studiu și climatul școlar, pot îmbunătăți 
abilitățile educaționale ale părinților, pot dezvolta abilitățile de lideri ale părinților şi pot conecta familiile 
cu membrii școlii. 

În ceea ce privește relația școală-familie, se impun deschideri oferite părinților privind aspectele 
școlare, psihopedagogice, pe lângă aspectele medicale sau juridice. 

Părinții nu pot cunoaște pe deplin psihologia copilului lor dacă nu află și modul lui de comportare în 
condițiile școlare. Activitatea de acasă este o continuare a activității pedagogice de la școală și invers. 
Întregul proces de educație și mai ales de instrucție se realizează atât la școală, cât și acasă. După cum 
spunea Maria Montessori, „Copilul care se naște nu intră într-o ambianță naturală, ci într-o civilizație”. 
Școala colaborează cu familia în domeniul învățării elevului, în domeniul comportamentului, în domeniul 
dezvoltării lui fizice și intelectuale, morale și estetice, în domeniul deprinderilor și priceperilor de muncă, 
igienico-sanitare, în domeniul activităților libere, angajării copilului în diferite domenii de activitate în afară 
de clasă și școală.  

La ședințele cu părinții se vorbeşte pe larg despre modul în care aceștia își pot ajuta copiii la învățarea 
lecțiilor, dar mai ales în controlul temelor de acasă. Totodată părinții trebuie să cunoască dacă copilul lor 
are o comportare corectă față de cadrele didactice și de colegii de clasă, dacă purtarea lui pe stradă și în alte 
locuri este una corespunzătoare.  

Rolul familiei în educația copilului nu se termină la vârsta școlarizării. Este greșită concepția unor 
părinți de felul: „L-am dat la școală, să-l învețe dascălul”. Școala și cadrele didactice nu pot suplini cu totul 
lipsa de preocupare a unui părinte. Efortul educativ își găsește eficiența dorită atunci când între cei doi 
factori, școală și familie, există o conlucrare în interesul comun al educării copilului. 

Colaborarea cu familia trebuie să se concretizeze într-un program comun de activități ale școlii cu 
aceasta (lectorate cu părinții, ședințe, consultații, vizite la domiciliul elevului, serbări școlare). Părinții 
trebuie să vadă în şcoală un prieten, un colaborator, un om adevărat, care-i poate ajuta prin atitudinea 
nepărtinitoare pe care trebuie să o afișeze. Așadar, este o sarcină a școlii să identifice situațiile-problemă 
din familiile copiilor, să conducă pe cât este posibil strategiile educative în favoarea elevului și să 
conștientizeze că relația de colaborare școală-familie este determinantă în educarea copiilor. Educația în 
familie devine astfel un proces de pregătire pentru viață, prin întâmpinarea și rezolvarea problemelor de 
viață. În școala ne bazăm pe sprijinul părinților și desfășuram o mulţime de activități în parteneriat cu 
aceștia. În parteneriat cu familia și de această dată și cu comunitatea locală se pot desfășura activități de 1 
Decembrie, prin care se evidențiază patriotismul elevilor noștri care își poartă cu mândrie numele și își 
cinstesc an de an Ziua Națională a României. 

1266



Parteneriatul dintre şcoală, prin cadrele didactice si părinţi va da întotdeauna roade. Doar implicarea 
unei singure părţi nu este benefică pentru dezvoltarea elevilor. 

Profesorii trebuie să fie deschişi spre trebuinţa de a afla, de a cunoaşte, pentru a le cultiva ataşamentul 
faţă de şcoală şi învăţătură, dragostea şi interesul pentru cunoaştere ale elevilor. 

 
 
 
Bibliografie:  
*Stănciulescu, E., Sociologia educaţiei familiale, Ed. Polirom, Iaşi, 2003;  
*Sterm, H.H., Educaţia părinţilor în lume, Institutul pentru Educaţie al UNESCO, E.D.P., 

Bucureşti, 1972. 
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PROIECT DE ACTIVITATE ONLINE: ”MOȘ NICOLAE” 
 

PETRAN-BALAZS NATALIA 
GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT TOLDI, SALONTA 

 
Grupa: mare  
Tema anuală de studiu: Cu ce și cum exprimăm ceea ce 

simțim? 
Tema proiectului: ,,Magia Crăciunului” 
Tema săptămânii: ,,Moș Nicolae, cel bun” 
Tema activităţii: ,,Chipul lui Moș Nicolae”  
Tipul activităţii: mixtă(formare și consolidare de priceperi și 

deprinderi)  
Categorii de activități de învățare: Domeniul om și societate 
Forma de realizare: Online 
Scopul activității: formarea și consolidarea unor deprinderi 

practice 
Obiective operaționale: 
- Să execute exercițiile de încălzire a mușchilor mâinii, conform indicațiilor educatoarei; 
- Să taie cu foarfeca hârtia pe conturul dat pentru a obține piesele ce compun chipul Moșului; 
- Să lipească piesele decupate, în spațiul indicat, realizând chipul lui Moș Nicolae, după modelul 

educatoarei; 
- Să păstreze ordinea și curățenia la locul de muncă 
Strategii didactice: 
Metode și procedee didactice: conversația, explicația, demonstrația, evaluarea, învățarea prin 

descoperire. 
Mijloace didactice: lădița magică a spiridușului, scrisoare de la spiriduș, macheta Moșului realizată 

de educatoare, lipici, foarfecă, hârtie colorată 
Forme de organizare a activității: online, individual 
Durata: 20 de minute 
Bibliografie: 
-Suport pentru explicitare si intelegere curriculumului pentru educatie timpurie.  
- Ministerul Educației și Cercetării, Curriculum pentru educație timpurie, 2019. 
La captarea atenției le-am arătat copiilor o lădiță magică pe care scria următorul text: ”Lădița se va 

putea deschide doar dacă toți copiii grupei vor recita o poezie despre Moș Nicolae.” 
Preșcolarii au recitat o poezie, după care lădița s-a deschis. În interiorul acesteia am găsit o scrisoare 

de la spiridușul Bobo. Acesta ne roagă să confecționăm câte o machetă cu Moșul pe care să o punem în 
geam pentru a putea fi văzută de Moș Nicolae ca să poate ajunge la noi.  

Anunț copiii că azi vom confecționa după modelul spiridușului Bobo o machetă cu Moș Nicolae. 
La dirijarea activității explic şi demonstrez modul de lucru, începând cu încălzirea mușchilor mici ai 

mâinii împreună cu copiii.  
Rog un copil să ne prezinte materialele de care avem nevoie pentru a putea confecționa macheta 

Moșului.  
După aceea decupez toate materialele pe contur, apoi le lipesc toate pentru a obţine chipul Moșului 

și le arăt modelul. 
Copiii decupează materialele primite pe conturul existent, după care le lipesc pentru a obţine chipul 

lui Moș Nicolae. 
După ce au realizat machetele, ni le arătăm unii altora, iar apoi le așezăm în geam. 
La sfârșitul activității un copil ne repetă etapele procesului de confecționare a machetei, iar alt copil 

ne enumeră materialele de care am avut nevoie la activitate.  
Ca și recompensă pentru implicare în această activitate, copiii vor alege colinde pe care le vom 

interpreta împreună. 
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PARTENERIATUL GRADINIȚA – FAMILIE, O NECESITATE! 

 
PROFESOR INVAȚAMANT PREȘCOLAR: PETRESCU ALINA-VASILICA 

GRADINIȚA CU P. N. ,,PARADISUL COPIILOR” VULCANA DE SUS,  
JUD. DAMBOVIȚA 

 
 Preșcolaritatea este cea mai frumoasă vârstă a copilului, iar mediul familial și grădinița ocupă un loc 

important în evoluția acestuia. 
 Traversăm o perioadă plină de incertitudini marcată de criza pandemică, iar activitatea din grădiniță 

s-a mutat în spațiul online unde, fără susținerea părinților nu s-ar putea desfășura. 
 În această perioadă, mai mult decât oricând, trebuie să păstrăm legăturile sociale și emoționale cu 

cei mici. 
 Comunicarea cu părinții este foarte importantă și am realizat-o prin diferite mijloace: apeluri 

telefonice, SMS-uri, prin intermediul aplicației Whatsapp, Zoom, Classroom sau față în față, pentru a-i 
informa în legătură cu modalitățile de predare online și obiectivele de învățare. Părintele, a devenit o 
extensie a cadrului didactic, el transmite informațiile primite pe diferite canale către copil și îl sprijină în 
realizarea activităților propuse de educatoare. 

 Astfel, preșcolarii grupei mică – mijlocie, din cadrul Grădiniței cu P.N. ,,Paradisul copiilor” Vulcana 
de Sus, au sărbătorit Ziua României, prin desfășurarea unor activități precum: construcții, jocuri de masă, 
activități plastice și practice. 

 
 Micii preșcolari au aflat multe lucruri interesante despre Sfântul Nicolae în săptămâna dedicată 

acestui eveniment, iar pentru a consolida cunoștințele primite au desfășurat activități adecvate vârstei 
folosind preponderent materiale disponibile în gospodărie. 

 
Reușita privind devenirea umană a copilului depinde de colaborarea fructuoasă între cei doi parteneri, 

gradiniță și familie.  
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IMPORTANTA ACTIVITATILOR EDUCATIVE 

 IN PARTENERIAT CU PARINTII 
 

PETRESCU MIHAELA CRISTINA 
GRADINITA NR. 210, BUCURESTI 

 
În mod firesc, părinţii sunt primii educatori ai copilului. Copiii sunt apoi înscrişi în grădiniţă, instituţie 

care le asigură condiţiile necesare pentru dezvoltarea în concordanţă cu nevoile individuale. Vine apoi 
rândul profesioniştilor din grădiniţe şi şcoli să se ocupe de educarea şi formarea copiilor printr-o 
metodologie şi un curriculum specific vârstei acestora. 

Grădiniţa este un important mediu de socializare, îi ajută pe copii să interacţioneze cu alţi copii, dar 
şi cu adulţi şi le oferă acestora un mediu primitor, adecvat învăţării. Totodată, grădiniţa oferă suport pentru 
valorificarea potenţialului fizic şi psihic al fiecărui copil, pentru dezvoltarea capacităţii de a intra în relaţie 
cu ceilalţi copii şi cu adulţii. De asemenea, grădiniţa sprijină copilul în interacţiunea cu mediul, favorizează 
descoperirea de către fiecare copil a propriei identităţi şi îi formează o imagine de sine pozitivă. Dar 
educaţia copiilor, priviţi ca cei mai tineri membri ai unei comunităţi, este responsabilitatea întregii 
comunităţi. Ea este leagănul creşterii şi devenirii copiilor ca viitori adulţi responsabili de menirea lor în 
folosul întregii comunităţi, motiv pentru care cel mai important parteneriat care este necesar a fi 
implementat este cel dintre grădiniţă şi familie. 

Activităţile desfăşurate în parteneriat cu părinţii sunt modalităţi propice pentru atingerea unor 
obiective comune în ceea ce priveşte educaţia preşcolarilor, la acestea adaugându- se plăcerea de a fi alături 
de colegi, activităţile desfăşurându-se într-o atmosferă de voie bună, având, pe lângă valoarea social–
educativă şi un efect reconfortant. 

Din acest motiv, recomandăm părinţilor: 
• să le prezinte copiilor grădiniţa ca un loc în care ei se pot juca împreună cu 
alţi copii, în care pot învăţa lucruri noi şi interesante; 
• să cunoască programul grădiniţei şi pe educatorii copilului lor; 
• să vorbească cu educatorii, să stabilească o relaţie adecvată cu aceştia; 
• să ofere informaţii suficiente educatorilor şi să ceară sfatul acestora; 
• să participe la evenimentele din grădiniţă (Ziua copiilor, Ziua grădiniţei,  
serbări, şezători etc.); 
• să se ofere voluntari prin implicarea în activităţi şi să ceară şi membrilor 
comunităţii lucrul acesta; 
• să dorească să participe la luarea unor decizii cât mai bune pentru grădiniţă; 
• să discute permanent cu copilul despre ce se întâmplă în grădiniţă; 
• să creeze acasă un mediu bun de joc şi educaţie. 
 O bună colaborare între grădiniţă şi familie se realizează întotdeauna pentru interesul copilului şi 

ajunge să constituie în jurul acestuia o comunitate educativă constantă. Comunitatea educativă este un 
mediu de sprijin pentru educatori şi un mediu asigurator pentru copil, ea permite dezvoltarea personală a 
tuturor membrilor ei (adulţi şi copii). 
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PARTENERIAT EDUCAȚIONAL ȘCOALA – FAMILIE 

 
PROFESOR INVAȚAMANT PRIMAR PETROVICI RAMONA 

ȘCOALA GIMNAZIALA CERTEJU DE SUS, JUD. HUNEDOARA 
 

Tipul de activitate Parteneriat educațional școală - familie 
Tema  În așteptarea lui Moș Crăciun 
Grup țintă Părinți, bunici, elevi 
Profesor  Petrovici Ramona, Școala Gimnazială Certeju de Sus, jud. Hunedoara 
Scop  Stimularea interesului părinților și bunicilor copiilor prin implicarea directă 

și indirectă în realizarea activităților extrașcolare 
Obiective  - Comunicarea eficientă între părinți, copii, profesor 

- Crearea unei ambianțe favorabile pentru părțile implicate 
- Recunoașterea de către copii a pricipalelor caracteristici ale anotimpului 
iarna 

Rezultate așteptate - Evaluarea calităților morale de colaborare și competiție, fair-play, spirit 
de echipă, spirit competitiv 
- Evaluarea creativității elevilor, a deprinderilor motrice utilitar – 
aplicative, a îndemânării, a capacităților de a răspunde sarcinilor de lucru 

Resurse materiale  diplome, markere, hârtie, carton, colorat, foarfece, sfoară, nasturi, mărgele, 
scipici 

Resurse de timp 3 – 4 ore 
 

Scenariu 
Prezentarea proiectului, a scopurilor și obiectivelor acestuia 
 S-a realizat o ședință cu părinții în vederea prezentării proiectului și a atribuirii de sarcini către 

părinții prezenți. Se precizează materialele necesare, se fac referiri asupra resurselor materiale de utilizat, 
data și locul desfășurării proiectului. 

Formarea și organizarea echipelor (alegerea membrilor, a căpitanului, a denumirii) 
 Echipele, patru la număr, se formează prin repartizare aleatorie. Comunicarea în cadrul echipei s-a 

ținut prin utilizarea tehnologiilor moderne. Fiecare echipă și-a ales un căpitan din rândul părinților, dar și a 
elevilor. Căpitanul a atribuit sarcini fiecărui membru al echipei. 

Derularea activității  
 Sala de clasă a fost amenajată pentru a răspunde nevoilor de desfășurare ale proiectului. Se realizează 

o convorbire cu scop evaluativ asupra anotimpului iarna( aspecte și fenomene specifice). 
Realizarea și prezentarea decorațiunilor 
 Atmosfera creată a fost una de sărbătoare a iernii, iar copiii și familiile acestora au cooperat în echipe, 

pentru a realiza cele mai frumoase decorațiuni de iarnă. 
Aprecieri frontale și individuale  
 Se realizează un moment festiv, în încheierea proiectului sunt înmânate diplome copiilor și părințiilor 

implicați. Proiectul a avut un real impact asupra coeziunii la clasă în cadrul parteneriatului familie-școală 
și a fost propus să devină o tradiție în anotimpul iarna. 
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IMPORTANTA PARTENERIATULUI GRADINITA-FAMILIE 

  
PROF. INV. PRESCOLAR PIRTOC LUCRETIA 

GRADINITA CU P. N. MINTIU-GHERLII 
 
Pentru integrarea cu succes în şcoală şi a pregăirii copiilor pentru acivitatea de învăţare este necesar 

de o colaborare strânsă şi eicientă a tuturor factorilor educaţionali. După cum bine se şie, familia reprezintă 
factorul primordial în educarea unui copil şi educaţia începe în familie, de aceea legătura dintre grădiniţă 
şi mediul familial va trebui să se întrepătrundă. 

Parteneriatul dinte grădiniţă şi familie, organizat corect, duce la o educaţie solidă, fără pericolul de 
eşec şcolar mai târziu. Preşcolaritatea reprezintă piatra de temelie a personalităţii în formare a copilului, iar 
prezenţa familiei în cadrul gradiniţei va fi liantul între copil şi mediul necunoscut iniţial.  

Activitatea cu părinţii ca parteneri, pentru a asigura dezvoltarea copiilor în programul educativ din 
grădiniţă, poate deveni un start bun pentru a crea părinţilor respectul de sine, încredere în competenţele lor, 
făcându-i mai buni. Copiii caută modele în părinţii lor şi în membrii societăţii (actori, sportivi, etc), iar 
aceştia, la rândul lor, vor să crească mici genii. Părintele îl vede pe copilul său ca şi un bulgăre de aur: 
frumos, deştept, bun, pentru că l-a urmărit cum a crescut, cunoaşte detalii din perioadele copilăriei mici şi 
ştie prin câte momente dificile a trecut împreună cu acesta. Prin instituţionalizarea copilului nu se neglijează 
rolul părinţilor, de aceea în condiţiile actuale, rolul familiei în activitatea grădiniţei este major. Părinţii sunt 
cei care vor sta alături de educatoare în formarea şi dezvoltarea copiilor lor, rolul lor nu va fi înlocuit de 
educatoare, ci aceasta va completa ştiinţific ceea ce părintele nu poate sau nu are abilitatea respectivă de a 
putea asigura copiilor ceea ce au nevoie. Educatoarele, ca persoane pregătite şi specializate în educarea 
copiilor, trebuie să colaboreze cu părinţii şi să găsească modalităţile prin care să-l facă să înţeleagă cât de 
importantă este această colaborare. 

Mediul familial ocupă un loc central în multitudinea factorilor determinanţi ai evoluţiei individului. 
Copilul nu este un adult în miniatură, ci el este un ”candidat la maturizare”(H. Pierot), deosebit de receptiv 
la influenţele pozitive sau negative care se exercită asupra lui. 

Părintele pentru copil constituie primul lui contact cu lumea înconjurătoare, reprezentând modelul de 
viaţă şi conduită, el influenţându-i dezvoltarea psihică în mod decisiv în primii ani de viaţă ai copilului. S-
a crezut multă vreme că instituţiile de învăţământ poartă întreaga responsabilitate a educării copilului, 
familia fiind doar beneficiarul acestei acţiuni. Familia nu poate fi parte separată în acest context, rolul 
părinţilor nu încetează odată cu intrarea copilului în instituţia de învăţământ, se schimbă doar modalitatea 
de abordare a copilului, în raport cu noul său statul şi în deplină concordanţă cu ceea ce se întâmplă în 
mediul educaţional. 

Parteneriatul dintre grădiniţă şi familie cunoaşte numeroase forme în care activitatea propusă conduce 
la creşterea şi educarea copilului prin armonizarea celor doi factori educativi: şedinţe cu părinţii – în care 
sunt prezentate principalele aspecte ale activităţii grădiniţei; propaganda vizuală – afişarea diverselor 
materiale pe teme de educaţie, dar materiale ce arată activitatea copiilor; vizitarea grădiniţei de către părinţi; 
participarea la lecţii deschise şi serbări. Grădiniţa nu poate face minuni, iar educaţia dată în această instituţie 
nu va avea rezultate bune, dacă nu se va sprijini şi nu va colabora cu familiile copiilor. 

 
 

1272



 

MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNA! TRADIȚII ȘI OBICEIURI 

 

 PROF. PIRVULESCU CRISTINA CONSTANTINA 

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 4, RAMNICU VALCEA 
 

 ,,În cultură nimic nu trebuie pierdut, totul trebuie transmis şi reînnoit “ Constantin Noica 

 Într-o societate actuală puternic modernizată, informatizată și computerizată, unde fenomenul 

globalizării și al uniformizării lumii contemporane ne sufocă treptat, reînvierea și păstrarea obiceiurilor și 

tradițiilor populare moștenite de la străbunii noștri sunt o adevărată gură de oxigen, care ne ajută să ne 

întoarcem la natură, la originile noastre populare, tradiționale și bineînțeles la Dumnezeu. 

 Să-i învăţăm pe copii să preţuiască şi să respecte obiceiurile şi tradiţiile în care s-au născut, să-i 

învăţăm să iubească meleagurile natale. Să le sădim în suflet aceste elemente definitorii ale identităţii 

neamului românesc fără de care nu am mai putea şti de unde venim şi cine suntem de fapt noi românii pe 

acest pământ. Activităţile şcolare şi extraşcolare de conservare şi promovare a tradiților dezvoltă un 

comportament motivat, cultivă sentimente de bunătate, caritate, toleranţă respect, demnitate, de 

personalizarea individului şi conturarea identităţii sale. Să învăţăm elevii să aprecieze frumuseţea portului 

popular, a dansului şi cântecului românesc, a meşteşugurilor tradiţionale, atât de mult apreciate în ţară şi în 

afara ei, în vederea evidenţierii valorilor, tradiţiilor şi obiceiurilor româneşti, prin care cultivăm de la cea 

mai fragedă vârstă sentimentul de apartenenţă, de iubire şi dragoste pentru rădăcinile şi valorile poporului 

roman.  

 Sărbătorile de iarnă sunt marcate de cele mai frumoase tradiţii româneşti. Iarna se ţin obiceiuri şi 

datini populare, care provin din trecut, dar se urmează cu sfinţenie chiar şi în ziua de azi. Sărbătorile de 

iarna la români încep de la Sf. Andrei (30 Nov.) şi ţin până la Sf. Ion (7 ian). Este o îmbinare de tradiţii, 

obiceiuri şi datini - unele venite din perioada precreştină - cu sărbători religioase creştine. Aceste sărbători 

dau un farmec aparte anotimpului friguros, impregnându-l cu bucurie, veselie, dar şi cu mister şi trăiri 

spirituale. 

 Sfantul Andrei este cel ce a propovăduit Evanghelia în părţile Traciei şi ale Scythiei, inclusiv în 

zona Dobrogei de azi. Este o sărbătoare religioasă, pe lângă care au loc o serie de practici tradiţionale (unele 

venind de la daci)cum ar fi: frecatul uşilor şi a ferestrelor cu usturoi (pentru a nu pătrunde spiritele rele), 

punerea de grău la încolţit (care să prevestească recolta anului viitor), ritualuri făcute de fetele tinere, pentru 

a-şi visa ursitul. 
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 Sfântul Nicolae (6 dec.), considerat ocrotitorul săracilor, este cel care transformat în „Moş Nicolae”, 

aduce daruri copiilor. Aceştia, îşi pregătesc de cu seară ghetuţele, în care Moşul va pune darurile. Pentru 

cei care nu au fost cuminţi, Moşul va aduce o „nuieluşă”, care şi ea, peste timp, a căpătat statut de jucărie. 

 Colindul. Această tradiție plină de farmec începe odată cu seara Ajunului (24 decembrie) și poate 

continua chiar până în ultimele zile din an. Grupurile de copii sunt cele care poartă din ușă în ușă cantece 

frumoase, pe care gazdele le cinstesc așa cum se cuvinte, cu nuci, mereu sau colaci. Colindatul are loc în 

curtea celor care îi primesc ce vestitorii nașterii Domnului, sau sub geamurile de la casele pe lângă care 

colindătorii trec. În funcție de zona țării, colindele sunt însoțite de obiceiuri regionale aparte, învăluite în 

simbolism și tradiție, păstrate și transmise cu sfințenie din generație în generație.  

 Un simbol mult prea cunoscut este bradul de Crăciun. Acesta există în tradiţiile româneşti cu mult 

înainte de era creştină. Bradul este cel mai important arbore din obiceiurile româneşti. Bradul este prezent 

la cele mai importante evenimente din viaţa unui om: botezul, căsătoria şi înmormântarea; bradul se 

consideră că aduce noroc, viaţă lungă, prosperitate şi fertilitate, motiv pentru care oamenii îşi împodobesc 

casa cu crengi de brad. În ziua de azi, toată lumea abia aşteaptă să împodobească bradul; acest obicei are 

loc în ajunul Crăciunului sau în noaptea de Crăciun, când Moş Crăciun aduce pe lângă cadouri şi bradul 

frumos împodobit cu globuri şi beteală. 
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RELAȚIA ȘCOALĂ – FAMILIE 

 
PROF. PISLARU RAMONA NICOLETA 

ȘC. GIM. „DR. ILIE PAVEL” RM. SARAT 
 
 Activitatea educativă ce se realizează în școală, într-un mediu formal nu poate fi separată de alte 

influențe educative ce se exercită asupra copilului și, mai ales, nu poate face abstracție de toate acestea. 
Educația trebuie să se manifeste în permanență ca o acțiune unitară, coerentă, captivantă, iar împlinirea 
acestui deziderat urmează să stea în mod expres în atenția personalului calificat. 

 Mediul familial este primul mediu educativ și socializator pe care îl cunoaște copilul și a cărui 
influență îl marchează esențial în dezvoltarea sa ca individ. Legătura copilului cu familia este, din această 
cauză, extrem de puternică și de neînlocuit. 

 Concepția educativă, stilul parental și metodele „pedagogice” adoptate de către părinți joacă un rol 
însemnat, căci trăsăturile și coordonatele personalității se cristelizează după modelul și natura situațiilor 
trăite nemijlocit, repetat și intens de către copil în mediul familial. 

 Părinții sunt juridic responsabili de educația copiilor lor. Ca responsabili ai educației copiilor lor, au 
responsabilitatea de a influența natura educației formale. Modelele participative pot ajuta la coordonarea 
eforturilor educative și la orientarea adaptării școlii la schimbările din societate. Întâlnirile cu grupurile de 
părinți trebuie să-i implice activ în procesul de învățare. Părinții preferă într-adevăr să fie participanți activi, 
mai degrabă decât simpli auditori. Cunoscând modul de desfășurare a orelor, metodele aplicate la clasă și 
progresul pe care îl înregistrează copilul, părintele poate sprijini calitatea actului educativ. 

 Atunci când părinții, elevii și ceilalți membri ai comunității devin și se consideră parteneri în 
educație, în jurul elevilor se formează o comuniune de suport, care poate funcționa ca un angrenaj bine pus 
la punct. 

 Parteneriatele reprezintă o componentă esențială în organizarea și desfășurarea activității în școală și 
în clasele de elevi. Ele nu mai sunt considerate doar o simplă activitate opțională sau o problemă de natura 
relațiilor publice. 

 Activitatea în parteneriat are nenumărate avantaje, deoarece creează relații de colaborare, stimulează 
comunicarea, oferă un cadru nou de dezvoltare a personaliții copilului, beneficiarul direct al întâlnirii celor 
două instanțe care-și dau mâna în formarea acestuia. Atunci când cele două medii educaționale se susțin, 
pot asigura într-o mare măsură o bună integrare a copilului în viața socială. 

 
 
Bibliografie: 
1. Păiși Lăzărescu, M., Cunoașterea elevului-condiție a succesului școlar, în: Revista Învățământului 

Primar, Nr. 2, Ed. Discipol, București, 1991 
2. Pânișoară, Ion- Ovidiu, Comunicarea eficientă. Metode de interacțiune educațională, Ed. Polirom, 

Iași, 2013 
3. Cerghit, Ioan, Neacșu, Ioan, Negreț- Dobridor Ioan, Prelegeri pedagogice, Ed. Polirom, Iași, 2001 
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IMPORTANŢA SERBĂRILOR ŞCOLARE 

 
AUTOR: PITI MIRELA 

LICEUL TEHNOLOGIC „V. NETEA” 
 
 „Copilăria este o lume de miracole şi de uimire a creaţiei scăldate de lumină, ieşind din întuneric, 

nespus de nouă şi proaspătă uluitoare”  Eugen Ionescu 
 
 Anii de şcoală rămân o experienţă de neuitat pentru oricare dintre noi. Pentru a avea un an şcolar plin 

de succese, zâmbete dar şi pentru note mai mari, sunt recomandate activităţile recreative şi serbările şcolare. 
Acestea contribuie la dezvoltarea personalităţii copiilor, cultivă înclinaţiile şi aptitudinile acestora încă de 
la cea mai fragedă vârstă, organizând într-un mod plăcut timpul liber. 

 Deorece activităţile extraşcolare sunt factorii educativi cei mai apreciaţi mai atractivii şi accesibili 
copiilor, au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferind cele mai eficiente modalităţi de formare a 
caracterului copiilor încă de la cea mai mică vârstă. Având un caracter educativ, elevii participă într-o 
atmosferă de optimismşi voie bună cu multă dăruire şi însufleţire. 

 Elevii au nevoie de acţiuni care să lărgească lumea lor spirituală, să le împlinească setea de 
cunoaştere, să le ofere prilejul de a se emoţiona puternic, de a fi în stare să iscodească singuri pentru a-şi 
forma convingeri durabile. Exprimarea artistică activează resursele intelectuale, motivaţional-volitive şi 
afective ale individului, aducându-l în anumite condiţii, într-o stare de armonie cu sinele şi lumea exterioară. 
Una dintre valorile cele mai importante ale contemporaneităţii este creativitatea, dezvoltarea acesteia a 
devenit una din cerinţele fundamentale ale educaţiei. 

 Orice serbare şcolară este o sărbătoare, atât pentru copii cât şi pentru învăţătorii lor şi, nu în ultimul 
rând, pentru părinţii copiilor. Pregătirea unei serbări este un excelent prilej de a pune în valoare imaginaţia 
şi creativitatea fiecăruia – copil sau învăţătoare. De ce organizăm serbări? 

 Verificăm astfel, de câteva ori pe an, că elevii şi-au însuşit informaţiile transmise şi le dăm 
posibilitatea de a aplica învăţătura din clasă. Cântând, dansând, recitând, interpretând un rol dintr-o scenetă, 
şcolarul îşi perfecţionează deprinderile artistice. Acestea îl vor ajuta să-şi dezvolte gustul, dragostea de 
frumos, aptitudinile pentru arte. Serbările contribuie la stabilirea unei legături între cunoaşterea artei şi 
practicarea ei. 

 În proiectarea scenariului unei serbări trebuie să se ia în calcul, pe lângă conţinuturi, care trebuie să 
fie apropiate experienţei de viaţă a copilului, să răspundă nevoilor sale de cunoaştere, de nou şi de frumos, 
înca două coordonate majore: mişcarea, atmosfera de veselie și destindere pe de o parte, şi atmosfera 
încărcată de emoţii, ce produce o anumită tensiune interioară fiecărui copil, pe de altă parte. 

Serbările desfăşurate după anumite reguli, ce asigură îmbinarea armonioasă a părţilor într-un întreg, 
decorul neobişnuit, costumaţia copiilor, ţinuta sărbătorească, accesoriile necesare, fondul muzical, 
semnalele sonore, jocul de lumini- reprezintă toate, elemente importante ce contribuie la costruirea unor 
valenţe estetice şi educative deosebite. 

Serbările şcolare contribuie la acumularea de cunoştinţe şi la lărgirea orizontului de cunoaştere a 
copiilor. Înţelegând şi memorând poezii, texte ale scenetelor sau cântece se dezvoltă memoria şi limbajul. 
Această formă de învăţare este condiţionată de dezvoltarea atenţiei. 

Materialul artistic folosit trebuie să aibă valoare educativă şi să cuprindă materiale accesibile 
particularităţilor individuale şi de vârstă ale copiilor. 

Serbarile copilariei, momentele acestea de maximă bucurie, atât pentru copii, cât şi pentru părinţi, 
întăresc şi fortifică sufletele viitorilor adulţi. Toate acestea aduc lumină în suflete, dau aripi imaginaţiei, 
entuziasmului si stimulează gândirea creatoare. În masura posibilităţilor, în cadrul serbărilor şcolare este 
bine să fie prezentate şi creaţii artistice originale, adaptate evenimentelor si condiţiilor locale. 

În general în cadrul serbărilor şcolare se pun în scenă piese literare. Astfel literatura nu va mai fi 
monotonă, o piesă evidenţiind efortul copilului de a se implica şi a o reprezenta în funcţie de personalitatea 
sa. Copiii sunt nerăbdători înainte de reprezentaţie, părinţii mândri si pregătiţi cu telefoane si camere video. 
Piesa de teatru şcolară este prima oportunitate pentru mulţi de a face dramă. Este şansa de a aduce în prim 
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plan un personaj, de a încerca să îl cunoşti atât de bine încât să îl interpretezi tu însuţi şi nu doar să citeşti 
despre el şi să memorezi rolul. Actorii trebuie să-şi adapteze simţurile şi sentimentele pentru a se potrivi cu 
personajele lor, ceea ce le oferă elevilor o perspectivă asupra diferitelor culturi, popoare și idei. Formarea 
acestor tipuri de conexiuni prin intermediul dramei îi va ajuta fara îndoială mai târziu. Piesa de teatru 
reprezintă prima ocazie de a testa abilităţile de performanţă iar pentru acest lucru participanţii trebuie să fie 
în primul rând bine organizaţi. Totodată este importantă planificarea din timp a unei serbări şcolare. Dacă 
această serbare va fi ţinută în timpul perioadelor de evaluare, în timpul tezelor sau înainte de anumite 
examene atunci desigur, copiii nu se vor putea concentra pe reuşita acestei serbari. 

Un alt mare avantaj al unei serbări şcolare este cooperarea şi nu doar între ei ci şi cu profesorul 
coordonator sau cu alte persoane implicate in organizarea serbării. Fără a realiza elevii îşi dezvoltă şi 
abilitatea de a vorbi în public. Creativitatea va fi fără îndoială marele plus din spatele unei astfel de acţiuni. 
Copiii au şansa să îşi depăşească limitele, să îşi testeze imaginaţia şi să îşi exerseze creativitatea, 
perseverenţa, capacitatea de rezolvare a problemelor. Rezultatul final al unei serbari şcolare nu constă doar 
într-un spectacol propriu-zis pus în scenă de elevi sub coordonarea unui profesor. Beneficiile sunt multiple. 
În primul rand în spatele orelor de exersare pentru spectacolul final, participanţii trebuie să lucreze 
împreună. Astfel se sudează prietenii, se creează încredere şi un sentiment ca toţi fac parte dintr-un anumit 
grup. Va creşte încrederea în sine şi respectul de sine în special când sunt martori la aprecierea celor din 
jur, la admiraţia părinţilor, toate acestea confirmandu-le munca şi perseverenţa. 

 
 
Bibliografie 
*Potolea, Dan şi Păun Emil, (coord), Pedagogie. Fundamentări teoretice şi demersuri aplicative, 
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*nr.2-3/2001, Editura Discipol 
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MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNA! TRADIȚII ȘI OBICEIURI 

PROIECT EDUCAȚIONAL  

 JOC DIDACTIC OMOLOGAT: POVESTE DE CRACIUN 

 

EDUCATOARE: PITTINI IULIANA-COSMINA 
 

Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială „Mihai Viteazu” Șelimbăr. 

Grupa: Mijlocie  

Domeniul: Științe - Cunoașterea mediului 

Tema: „Iarna – aspecte ale iernii”  

Tipul de activitate: Verificare si consolidare 

Forma de realizare: Joc didactic  

Scopul activităţii: Dezvoltarea capacităţii de cunoaştere şi înţelege caracteristicilor şi fenomenelo 

din anotimpul iarna. 

Obiective operaţionale: 

1. să descrie anotimpul iarna; 

2. să asocieze sărbătorile din imagini cu anotimpul în care se întâmplă; 

 3. să enumere jocurile şi sporturile de iarnă; 

4. să interpreteze o strofă din cântecelul ,,Ninge”; 

SARCINA DIDACTICĂ: Se imparte efectivul de copii in 6 subgrupuri, fiecare subgrup urmând să 

analizeze tema aleasă, „iarna”. In acest mod se impart sarcinile fiecărei grupe prin aruncarea cubului si 

preluarea sarcinii corespunzatoare culorii pe care cade cubul. 

REGULI DE JOC: Fiecare grup răspunde pe rând conform cerinţei primite: 

(galben-descrie, rosu-compară, albastru-asociază, verde-analizează alb-aplică, portocaliu 

argumentează). 

ELEMENTE DE JOC: Surpriza, aplauzele. 

STRATEGII DIDACTICE: 

A. METODE ŞI PROCEDEE: explicaţia, conversaţia, demonstraţia,  

 instructajul verbal, cubul, brainstorming. 

B. MATERIAL DIDACTIC: cubul cu cele 6 fete divers colorate, Zâna Iarnă,  

, imagini reprezentative pentru unele sarcini, ,  

EVALUAREA: Continuu-formativă, observarea comportamentului copiilor, orală,  

 aprecieri privind corectitudinea răspunsurilor copiilor. 
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DURATA: 15 min 

 

Fiecare grup răspunde pe rând conform cerinței primite (galben-descrie, roșu-compară, albastru-

asociază, verde-analizează, alb-aplică, portocaliu-argumentează).Fiecare grupă va avea un nume şi vor 

primi jetoane în funcție de numele pe care îl poartă ( grupa fulgişorilor, săniuțelor, bulgărilor, oamenilor de 

zăpadă, brăduților, steluțelor ) 

Dau cubul primului grup, iar un copil din grup îl va arunca. Numesc un copil din grupul respectiv 

care să răspundă, celălalt copil putând veni si el cu alt răspuns. Copiii vor răspunde in funcție de cerința ce 

corespunde culorii de pe una din fața cubului: 

1. Descrie! (Ce anotimp este prezentat- arăt o imagine cu anotimpul iarna); 

2. Compară! (Anotimpul iarna şi anotimpul toamna asemănări şi deosebiri- le arăt imagine cu 

anotimpul toamna şi iarna ); 

3. Asociază! (In ce anotimp se întâmplă?- le arăt imagini cu sărbătorile de iarnă, Crăciunul, Anul 

Nou, Moș Nicolae şi cu fenomene: ninge, facem oameni de zăpadă etc.);  

4. Analizează! (Care sunt jocurile şi sporturile de iarnă? le arat imagini cu diferite jocuri) 

5. Aplică! ( Ce fel de haine purtăm în anotimpul iarna şi de ce?) 

6. Argumentează! (De ce trebuie să ajutăm viețuitoarele în anotimpul iarna?) 
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PROIECTELE EDUCAŢIONALE 

– CALE DE ACCESIBILIZARE A COMUNICĂRII CU FAMILIA ŞI 
COMUNITATEA 

 
PROF. MANUELA PLJOSKAR 

PROF. GEORGETA NAGY 
 
„Valoarea fundamentală şi criteriul suprem de evaluare a eficienţei educaţiei este  

CALITATEA UMANĂ.” 
 (Elena Dimitriu -Tiron, Dimensiunile educaţiei contemporane, Editura Institutul European) 
 
 Notă definitorie a reformei educaţional-sociale, PARTENERIATUL, asigură un cadru organizat de 

manifestare şi relaţionare. 
 Conform Lexiconului Pedagogic, parteneriatul înseamnă „coparticiparea la o acţiune de interes 

comun.” 
 Relaţia educativă este caracterizată ca fiind un parteneriat, educatorul şi educabilul sunt priviţi ca 

parteneri egali ai unui proces de educaţie. 
 Parteneriatul educaţional este un astfel de concept care devine tot mai prezent în relaţiile de 

colaborare ce se stabilesc între unităţi de învăţământ, între acestea şi diferite segmente ale societăţii sau 
între acestea şi familie. Iniţierea şi derularea de activităţi în parteneriat reprezintă o provocare pentru 
educatorul de azi, necesitând multă creativitate în concepere, dinamism în derulare, responsabilitate în 
monitorizare, flexibilitate în luarea deciziilor. 

 Are loc o schimbare biunivocă educator - educat, copilul fiind implicat în conducerea democratică, 
el putând să facă alegeri şi să hotărască cât, cum, când se implică, în funcţie de posibilităţile individuale. 

 În Declaraţia Universală a Drepturilor Copilului se precizează: „Copilul are dreptul să trăiască în 
familie şi să fie înconjurat cu dragoste şi înţelegere, … el are dreptul la educaţie, la cultură, la cunoaşterea 
tuturor valorilor umane şi a valorilor spirituale.” 

 Educaţia este cea care desăvârşeşte fiinţa umană:” Omul nu poate deveni OM decât prin educaţie” 
(Immanuel Kant), educaţie pe care copilul o primeşte desigur în familie şi în instituţiile de învăţământ. 

 Familia este prima şcoală a copilului. Grădiniţa este locul, după familie, unde se consolidează reguli 
sănătoase de viaţă, se pun bazele personalităţii. 

 Pentru ca demersul educativ din grădiniţă să aibă randament maxim este necesară o implicare 
permanentă a familiei, deoarece familia reprezintă un sprijin real în activitatea de instruire şi educare a 
copiilor. 

 Parteneriatul grădiniţă-familie îmbracă o varietate de forme şi presupune o comunicare eficientă, o 
unitate de cerinţe şi acţiuni în interesul copiilor. 

 O educaţie adevărată, reală, se realizează prin puterea exemplului şi abia apoi prin cea a cuvântului. 
 Iată de ce Programul Educaţional Naţional „EDUCAŢI AŞA!” implementat în ţara noastră de 

reprezentanţa UNICEF a fost primit cu interes şi entuziasm de părinţi. 
 Obiectivele cursului au fost următoarele: să-i facă pe părinţi să înţeleagă că ei pot influenţa şi conduce 

comportamentul propriilor copii; părinţii să-şi însuşească abilităţile de bază de care au nevoie pentru a 
influenţa efectiv comportamentul copilului. 

 Cursul s-a derulat pe parcursul a cinci module în cadrul cărora s-a urmărit obţinerea următoarelor 
abilităţi: acordarea atenţiei, aprecierea, stabilirea limitelor, a spune „nu” şi a interzice, ignorarea, izolarea, 
pedepsirea prin modalităţi care ocolesc bătaia. 

Părinţii şi-au însuşit aceste abilităţi prin schimbul de experienţă şi în urma jocurilor educative propuse 
de program: „Semaforul”, „Ce aş face eu?”, „Fierbinte - rece”, „Cum să spunem NU”, „Ce îmi place şi ce 
nu-mi place”, etc. 
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Totodată cursul de instruire „Educaţi aşa!” a avut şi alte laturi pozitive: s-a sudat grupul de părinţi, 

s-a întărit relaţia între educatoare şi părinţi, s-a îmbunătăţit relaţia părinţilor cu copiii, părinţii s-au mobilizat 
mai repede în rezolvarea de probleme ce ţin de nevoile grădiniţei. 

 Un alt proiect educaţional naţional care necesită un sprijin real din partea familiei este „METODA 
PROIECTELOR LA VÂRSTELE TIMPURII”. 

 Aceasta are drept scop principal armonizarea şcolii cu societatea, punând accent pe acţiune, eficienţă 
şi independenţă în gândire. 

 Noua abordare educaţională pe care ne-o propune Metoda proiectelor la vârstele timpurii implică 
familia şi se bucură din plin de sprijinul acesteia. Implicarea părinţilor în realizarea obiectivelor proiectelor 
tematice desfăşurate la clasă ne-au dat motive de satisfacţie deosebită. Prin scrisorile de intenţie adresate, 
le-am adus la cunoştinţă tema proiectului din fiecare săptămână, solicitându-le să sprijine material 
realizarea acestora. Părinţii au fost receptivi, au răspuns pozitiv solicitărilor, sprijinul lor materializându-se 
în: albume, atlase, reviste, cărţi, pliante, casete audio, video, CD-uri, DVD-uri, etc. Cu ajutorul membrilor 
familiei au fost create centrele tematice, de mare importanţă în derularea proiectelor, şi hărţile de proiect.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tot membrii familiei au fost cei care au favorizat desfăşurarea activităţilor extracurriculare cuprinse 

în proiectele tematice cum ar fi: vizite şi excursii. 
 
În cadrul evaluărilor părinţii au participat efectiv la activităţile desfăşurate, alături de reprezentanţii 

comunităţii locale implicaţi în proiect. 
 

 
 
Proiectele tematice au un profund caracter pluridisciplinar, dar şi socio – cultural. Acest ultim aspect 

îşi extrage esenţa din implicarea în derularea proiectelor a unuia sau a mai multor factori aparţinând 
comunităţii locale: persoane fizice sau instituţii. 

 Realizarea unui feed-back între sfera socialului şi cei mai mici membri ai societăţii, bazat pe 
cunoaşterea reciprocă şi pe schimbul de informaţii determină formarea la preşcolari a unui spirit civic 
incipient şi o conştientizare a apartenenţei lor la o comunitate închegată din care vor face parte ca membri 
activi.  

Pe de altă parte, membrii comunităţii, care se implică activ în desfăşurarea proiectelor tematice, 
relaţionează atât cu grădiniţa ca instituţie, (ajungând să-i cunoască finalităţile educaţionale, nevoile 
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materiale, posibilităţile de creare a parteneriatelor educaţionale), cât şi cu ceilalţi membri educaţionali 
implicaţi: familiile copiilor şi cu alte instituţii din localitate sau chiar din ţară.  

În acelaşi timp, contactul direct stabilit între preşcolari şi membrii comunităţii prin vizite reciproce, 
observarea nemijlocită a activităţilor specifice, dar şi prin metodele de evaluare ale proiectelor tematice, 
(ce presupun crearea de expoziţii, organizarea de serbări, acţiuni cu caracter comunitar, ecologic, practic, 
etc.), duc la lărgirea sferei de socializare a copilului mic, îi crează sentimentul apartenenţei la o comunitate 
unitară şi solidară cu interesele sale, sublimându-i şi conturându-i sentimentele pozitive trăite în raport cu 
aceasta. 

Programul naţional de stimulare a interesului pentru educaţia fizică şi sport în rândul copiilor 
preşcolari şi al şcolarilor mici: KALOKAGATHIA, a fost lansat și în judeţul Timiş  

 În urma discuţiilor cu părinţii, s-a luat hotărârea ca şi grupa noastră să se înscrie în proiect, aşa că, la 
data lansării ne-am prezentat la spectacolul de deschidere cu un dans ritmic cu eşarfe. 

 
 
 
 
 
 
 
Părinţii au susţinut participarea fiind de acord cu deviza programului:”Mens sana in corpore sano.” 
 Obiectivele acestui program educaţional sunt următoarele: 

 stimularea preşcolarilor şi şcolarilor mici pentru desfăşurarea activităţilor de mişcare şi a sportului 
pe măsura posibilităţilor fizice; 

 dezvoltarea armonioasă; 
 încurajarea preşcolarilor şi a micilor şcolari pentru a exprima opinii şi stări sufleteşti proprii prin 

mişcare şi pentru motivarea lor. 
 Am expus părinţilor la avizier planificarea de-a lungul anului şcolar, ce conţine acţiuni cuprinse în 

Programa Activităţilor Instructiv - Educative, iar aceştia au putut descoperi ce urmează a se desfăşura şi 
unde este nevoie de sprijinul lor. 

 Una dintre acţiuni a fost concursul de role, biciclete, trotinete şi triciclete care a avut loc în curtea 
grădiniţei şi unde părinţii au făcut galerie participanţilor, iar câştigătorii au primit diplome şi medalii. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
Tot cu ajutorul părinţilor, preşcolarii au avut ocazia să viziteze bazele sportive ale oraşului sau să 

deguste mâncăruri sănătoase în cadrul acţiunii „alimentaţie sănătoasă - corp sănătos”. 
 Argumentul programului educaţional naţional „ECOGRĂDINIŢA”: „mediul înconjurător 

constituie un prilej de influenţare a omului şi totodată un cadru necesar evoluţiei umane” a convins părinţii 
că formarea unei gândiri şi conştiinţe ecologice este scopul pentru supravieţuirea omului care este 
dependent de natură şi nu poate trăi fără ea şi că această acţiune trebuie să înceapă de la vârsta preşcolară. 
Copiii vor înţelege astfel că natura este un organism viu care, în timp, suferă schimbări, că omul din 
prietenul naturii poate deveni duşmanul ei. 

 Fiind de vârstă preşcolară mai mică, 4-5 ani, copiii din grupa noastră au avut ocazia îndeosebi să 
observe în direct natura în cadrul vizitelor şi excursiilor la care au participat şi părinţii. 

Împreună s-au descoperit cauzele poluării aerului, apei, pădurii: fumul toxic provenit de la maşini, de 
la fabrici, deşeurile aruncate de oameni răuvoitori, resturile menajere depozitate necorespunzător, etc. 
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 De asemenea au avut loc activităţi intitulate:”Zile cu porţile deschise” pentru părinţi, în care aceştia, 
alături de cei mici au avut ocazia să confecţioneze diverse obiecte-tablouri, machete-din deşeuri. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Proiectul de educaţie ecologică „Ecogrădiniţa” a avut un impact deosebit atât asupra copiilor, cât şi 

asupra părinţilor. Prin activităţi ca „Un copil-un pom-o floare”, „Prietenii naturii”, „Curăţenie în curtea 
grădiniţei mele”, s-a înţeles mesajul acţiunilor noastre, impactul asupra mediului înconjurător, realizându-
se astfel punţile de legătură cu familia şi implicit cu reprezentanţii comunităţii locale, în vederea formării 
şi dezvoltării deprinderilor şi atitudinilor necesare construirii unei societăţi durabile. 

 Parteneriatul dintre educatoare şi părinţii copiilor cu care lucrează reprezintă o arie restrânsă, bine 
conturată a parteneriatului educativ. Calitatea lui este dependentă de: 

 existenţa nevoii de colaborare educativă a părinţilor sau de stimularea acestei nevoi de către 
educatoare; 

 responsabilitatea şi competenţa cu care educatoarele se angajează în acest parteneriat; 
 aducerea competenţei de parteneriat al părinţilor la un nivel care să facă parteneriatul educativ 

funcţional, eficient, sub îndrumarea explicită sau implicită a educatoarei. 
 Grădiniţa este o instituţie de educaţie, are rolul de a oferi sprijin educativ pentru copii şi părinţi. Mai 

mult, ea este terenul unor relaţii educative din care fiecare beneficiar –copil, părinte, educator - are de 
învăţat şi trebuie să se simtă valorizat şi important. 

 Copilul aparţine unei familii şi activităţile educative ale instituţiei preşcolare devin eficiente dacă se 
desfăşoară atât în sprijinul dezvoltării copilului, cât şi al funcţiei educative a familiei sale. 

 
 
BIBLIOGRAFIE: 
• Angela Dumitrescu, Manuela Ploscar, Daniela Lazăr, Silvia Dan, METODA PROIECTELOR LA 

VÂRSTELE TIMPURII, Editura Mirton, Timişoara, 2005 
• Ioan Nicola, TRATAT DE PEDAGOGIE ŞCOLARĂ, Editura Aramis, Bucureşti, 2003 
• PRO ECOLOGIA MILENIULUI III, Editura Reprograf, Craiova, 2004 
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PARTENERIATUL CU PĂRINȚII. SERBĂRILE ȘCOLARE 

 
PLOAE MONA LAURA, LICEUL TEHNOLOGIC „PETRU PONI” 

FOTACHE CLAUDIA, LICEUL TEHNOLOGIC „HARALAMB VASILIU” 
  

 Parteneriatul educațional este o formă de cooperare, colaborare și comunicare în sprijinul copilului. 
Acesta presupune o unitate de cerințe, decizii, opțiuni și acțiuni educative între factorii implicați în acest 
proces.  

În realizarea unui parteneriat eficient școală-familie este indicat ca dascălul să implice familia în 
anumite activități instructiv-educative. Părinții trebuie sprijiniți să-și cunoască copiii, să le identifice 
nevoile și să sprijine dezvoltarea și creșterea lor armonioasă.  

Informarea şi formarea părinţilor în ceea ce priveşte şcolaritatea copilului presupune ca fiecare părinte 
să cunoască: obligaţiile legale privind educaţia copilului, importanţa atitudinii lui pentru reuşita şcolară a 
copilului, metodele de colaborare cu şcoala. În acest scop este necesar un dialog între profesori şi părinţi; 
profesorii trebuie să primească o pregătire în materie de relaţie cu părinţii iar competenţa lor în această 
materie trebuie considerată ca o aptitudine profesională; părinţii trebuie să fie pregătiţi pentru a juca rolul 
lor educativ în cooperare cu profesorii; şcolile trebuie să asigure părinţilor asistenţa necesară. 

Pentru ca un copil să aibă succes în şcoală şi mai apoi pe parcursul vieţii, specialiştii, printre care 
Daniel Goleman, Inteligenţa emoţională, spun că există şapte elemente cheie: Încrederea Curiozitatea 
Intenţia Controlul de sine Raportarea Comunicarea Cooperarea. Dacă un copil dobândeşte pe timpul 
şcolarităţii aceste calităţi, depinde de părinţii şi educatorii lui care au o mare responsabilitate în formarea 
unitară a personalităţii lui. 

Organizaţia şcolară trebuie să-şi deschidă porţile pentru ca familia să cunoască şi să participe la 
activităţile ce se desfăşoară în incinta şi în exteriorul şcolii dar organizate de aceasta. Cadrele didactice 
trebuie să iniţieze activităţi care să ofere familiei oportunităţi de a participa alături de copil, de a cunoaşte 
copilul în situaţii diverse, de a se bucura alături şi cu copilul de realizările lui, de a lucra împreună părinte-
copil la diferite proiecte. Voi trece în revistă câteva dintre activităţile care pot contribui la formarea 
părinţilor: lecţia, vizita, excursia, ședinţele cu părinţii, lectoratul cu părinţii, vizita la domiciliul elevului, 
masa rotundă, discuţiile individuale, serbările şcolare. 

Din multitudinea și varietatea formelor de colaborare nemijlocită, serbarea este un prilej de bucurie, 
emoție, bună dispoziție pentru copii și părinți, dar și momentul în care copilul „se pune în valoare” 
folosindu-și imaginația, siguranța de sine, plăcerea de a apărea în fața publicului. Serbările reprezintă 
evenimente de o importanţă deosebită în activitatea elevilor şi în viaţa familiilor acestora - atât din punct 
de vedere afectiv, cât şi cognitiv, dând ocazia elevilor de a prezenta, într-o manieră personală şi originală, 
tot ce au învăţat pe parcursul unui semestru sau an şcolar. Acest tip de activităţi extracurriculare au 
reprezentat întotdeauna un prilej de manifestare inedită al talentului nativ al copilului. Este o ocazie în care 
copilul îşi poate pune în valoare inteligenţa dominantă descoperită şi valorificată de cadrul didactic. De 
multe ori familia este surprinsă de potenţialul propriului copil. 

Acestea sunt activitățile care răspund unei duble necesități psihopedagogice: de a asigura odihna 
activă a copiilor și de a exersa capacități psihofizice ale acestora. Ele continuă, aprofundează și valorifică 
activitățile de învățare dirijată sau la alegere. 

 Valoarea serbărilor rezidă în îmbinarea dintre formativ și informativ, dintre util și plăcut în conținutul 
educativ al acestora. Serbările influențează dezvoltarea copilului din punctul de vedere al educației 
intelectuale, al educației morale, al educației estetice și al educației fizice. 

Pentru a avea o influență pozitivă asupra copilului, serbările trebuie să fie înțelese de acesta și să-l 
afecteze psihologic. Sensul unui spectacol va depinde de: calitatea lui, de folosirea adecvată a costumațiilor 
și decorurilor, de participarea afectivă a copilului. 

De Sfintele Sărbători, ne bucurăm împreună cu copiii de neasemuita frumusețe a datinilor strămoșești: 
cântecul, jocul și costumul popular specific sărbătorilor. 
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Pentru a realiza o serbare reușită, care să respecte tradițiile și obiceiurile de Crăciun este necesară o 
adaptare și prelucrare a repertoriului specific vârstei, ce cuprinde în forme tradiționale poezii și cântece 
specifice Crăciunului. 

Atmosfera de sărbătoare din sala de festivități, prin ornarea și decorarea cu elemente specifice 
sărbătorilor, constituie un alt prilej de bucurie pentru copii. Ei descoperă și prețuiesc frumusețea obiceiurilor 
și a tradițiilor de iarnă, precum și petrecerea acestora alături de părinți. 

În atmosfera spirituală a Crăciunului, interpretarea unor dansuri populare dă posibilitatea de a 
cunoaște sufletul țăranului român, frumusețea portului și cântecului popular. Dansurile populare, prin 
frumusețea costumelor, a melodiilor, sunt îndrăgite de copii și interpretate cu multă pasiune aproape la toate 
serbările. 

Cântecele populare întâlnite la toate serbările antrenează, tonifică și energizează gândirea, memoria, 
atenția, imaginația, creativitatea, spiritul de disciplină, prietenia. Dacă jocul și cântecul nu sunt trăite, nu 
pot pune în rezonanță corzile sufletești ale ființei umane. 

Când privim o serbare cu obiceiuri străvechi ale românilor, cu cântece și dansuri populare, ne gândim 
că privim un moment oglinda și sufletul acestui popor care a considerat păstrarea tradiției o datorie și o 
onoare. 

Învățăm astfel împreună – copii, părinți și dascăli – să ne bucurăm de tradiție și de frumusețea 
sărbătorilor noastre. 

Un real PARTENERIAT între ŞCOALĂ şi FAMILIE nu este cel înscris pe o coală de hârtie, 
semnat de părinte şi de director; este relaţia activă, de implicare şi de o parte şi de cealaltă, este bucuria şi 
tristeţea, este succesul şi eşecul, este zbaterea şi rezultatul, din care beneficiarul este COPILUL. 
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SERBARE DE CRACIUN  

 
POENAR FLORELA LENUȚA 

 COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC REGINA MARIA DEVA 
 
 Crăciunul este perioada tradițiilor și a obiceiurilor transmise din generație în generație. Obiceiurile 

țin de conștiința poporului român, pentru că exprimă înțelepciunea populară a acestui popor. Serbarea 
creează un cadru optim de prezentare a acestor obiceiuri și tradiții, de aceea serbarea noastră de Crăciun a 
fost un bun prilej pentru a prezenta părinților un obicei de iarnă din zona noastră. 

LUMEA – obicei din satul Lunca, Comuna Băița, Județul Hunedoara 
Personaje: Dumnezeu, Arhanghelul Mihail, Adam, Eva, Diavolul. 
Arhanghelul Mihail: - Pentru aceasta am îndrăznit şi cu „Lumea” am venit. Am venit la 

dumneavoastră să primiţi voinţa-n casă. Slobod ori ba? (intră Dumnezeu împreună cu Adam, Eva şi 
Diavolul) 

Dumnezeu: - Eu sunt Dumnezeu care-am făcut cerul şi pământul. 
Diavolul: - Şi eu, şi... 
Dumnezeu: - Şi-am făcut primul om pe lume şi i-am dat numele de Adam, iar din coasta lui am făcut-

o pe Eva şi i-am aşezat în Rai. 
Diavolul: - Şi eu, şi... 
Dumnezeu: - Adam şi Eva, v-am pus în grădina Raiului, iar din pomii ce-i vedeţi puteţi mânca, iar 

din Mărul Cel Oprit să nu mâncaţi, căci veţi muri! 
Adam şi Eva: - Am înţeles porunca feţei tale, Doamne. 
Diavolul: - Hupi, ţupi, ţupinaş, şti tu Eva ce ştiu eu? 
Eva: - Ce ştii tu? 
Diavolul: - Mănâncă Eva mere bune, că vei trăi mult pe lume. 
Eva: - Voi mânca, dar nu pentru voia ta, ci pentru lăcomia mea. 
 - Mănâncă Adame mere bune, că vei trăi mult pe lume. 
Adam: - Voi mânca, dar nu pentru voia ta, ci pentru lăcomia mea. 
Dumnezeu: - Adame, Adame!!! 
Adam: - Aud, Doamne. 
Dumnezeu: - Vino în faţa mea! 
Adam: - Mi-e ruşine, Doamne. 
Dumnezeu: - Pentru ce? 
Adam: - Pentru că am încălcat porunca Feţei Tale. 
Dumnezeu: - Cine te-a îndemnat? 
Adam: - Eva. 
Dumnezeu: - Eva, Eva!!! 
Eva: - Aud, Doamne. 
Dumnezeu: - Vino în faţa mea! 
Eva: - Mi-e ruşine, Doamne. 
Dumnezeu: - Pentru ce? 
Adam: - Pentru că am încălcat porunca Feţei Tale. 
Dumnezeu: - Cine te-a îndemnat? 
Eva: - Şarpele înveninat. 
Dumnezeu: - Tu, Arhanghele Mihail, cu sabia ta de foc, vei merge să scoţi afară din Rai pe Adam şi 

Eva, iar pe diavol să-l arunci în talpa Iadului, în fundul Iadului, să-l mănânce pulberea pământului. 
Diavolul: - Pfui, pfui, ce spui Tu Doamne? Vezi Tu lanţurile acestea mari şi grele? Cu ele Te voi lega 

şi Te voi arunca în fundul pământului, în talpa Iadului. 
Arhanghelul Mihail: - Am primit poruncă de la Dumnezeu ca pe tine Adame şi pe tine Eva să vă 

scot afară din Rai, să trăiţi din munca pământului şi din sudoarea frunţii. Iar tu, Diavole, vei fi aruncat în 
fundul Iadului, în talpa Iadului, să nu mai vezi cerul şi pământul.  
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MAGIA SARBATORILOR DE IARNA! 
IMPORTANTA ACTIVITATILOR EDUCATIVE 

 IN PARTENERIAT CU PARINTII 
 

PROFESOR: POP CATALIN-IOAN 
ȘCOALA GIMNAZIALA COJCONA, JUD. CLUJ 

 
Educația este un proces împărțit între părinți și profesori, al cărui obiectiv este formarea integrală a 

copiilor. 
Familia și școala trebuie să împartă responsabilitățile în educarea copiilor. Ambii au un rol 

fundamental în dezvoltarea integrală a copilului. Colaborarea familiei cu grădinița/școala are o importanță 
majoră, cu efecte pozitive asupra elevilor, părinților, profesorilor, școlii și comunității.  

Obiectivul cel mai important al colaborării dintre școală și familie în perioada școlarității mici îl 
reprezintă susținerea eforturilor copilului pentru ca acesta să obțină succesul școlar. 

Scoala îl învață pe copil să se situeze printre semeni, să se obișnuiască cu anumite cerințe și realități 
sociale. Dar educația în familie constituie prima școală a copilului, partea cea mai importantă a pregătirii 
lui pentru viața socială și productivă. Familia trebuie să fie prima instituție socială care se preocupă de 
asigurarea condițiilor necesare dezvoltării normale a copilului. Școala și familia sunt cei doi piloni de 
rezistență ai educației, care contribuie prin mijloace specifice la formarea tinerilor.  

Odată cu intrarea în școală, copilul trăiește în două lumi diferite: una a familiei, colorată încă de 
afectivitatea primei copilării, cealaltă, a școlii, încărcată de noi exigențe și de promisiunile viitorului, la fel 
de importante. Dacă aceste medii educaționale se completează și se susțin, ele asigură într-o mare măsură 
buna integrare a copilului în activitatea școlară și, pe plan mai general, în viața socială.  

Trezirea interesului pentru activitatea școlară este punctul de plecare pe tărâmul cunoaşterii şi în 
acelaşi timp chezăşia succesului în activitatea didactică pentru fiecare profesor cât şi pentru elevii săi.  

Copilul, în general, este lipsit de încredere în forţele lui. Efortul pe care îl face în primele clase este 
uriaş. Adulţii uită de obicei acest lucru, de aceea nu le acordă la timp atenţia cuvenită, li se pare că este ori 
prea ușor, ori prea greu, și de cele mai multe ori lasă totul în seama școlii.  

Una din ideile directoare ale învățământului modern o reprezintă ideea elevului activ, organizator, 
cercetător, independent, participant conștient la propria dezvoltare. Ca activitate intenţionată şi orientată, 
educaţia extraşcolară-nonformală permite adâncirea cunoştinţelor şi dezvoltarea competenţelor din zonele 
de interes ale elevilor, cultivarea interesului şi dezvoltarea înclinaţiilor şi talentelor acestora pentru anumite 
domenii. Ea permite folosirea eficientă şi plăcută a timpului liber al elevilor, dezvoltarea vieţii asociative, 
dezvoltarea capacităţilor de a lucra în grup şi de a coopera în rezolvarea unor sarcini complexe, dezvoltarea 
voinţei şi formarea trăsăturilor pozitive de caracter.  

Învăţătorul şi părinţii trebuie să sesizeze acest moment dificil din viaţa psihică a micuţului, pe 
jumătate înspăimântat de tainele scrisului, pe jumătate crispat de efortul făcut pentru descifrarea unor semne 
atât de curioase şi pline de mister. De aceea proiectarea unor activități în parteneriat cu părinții este deosebit 
de benefică. 

În domeniul colaborării școală-familie, punctul de plecare este cunoașterea prealabilă a părinților de 
către învățător, a familiei, a climatului familial. Activitatea educativă îmbracă și în școala noastră o 
multitudine de forme la următoarele nivele: comitetul de părinți, consiliul reprezentativ al părinților, vizitele 
la domiciliu, corespondența cu părinții, consultațiile pedagogice, implicarea părinților în activitățile școlii, 
activitățile nonformale(excursii, cercuri, serbări, aniversări, cursuri), consultații la cererea părinților.  

În concluzie, familia și școala sunt cele care influențează dezvoltarea individului și procesul educativ, 
de aceea este foarte importantă colaborarea tuturor celor care intervin în procesul de dezvoltare și formare 
al copilului.  

 
Bibliografie:  
*Moisin, Anton-Părinți și copii, Editura didactică și pedagogică, București, 1995;  
*Boroș, Maximilian-Profesorul și elevii, Editura Gutinul, Colecția de pedagogie, Maramureș, 1994 
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 PARTENERIATUL ȘCOALĂ- FAMILIE, 

 PRIMUL PAS SPRE REUȘITA SCOLARA 

 
 PROF. INV. PRIMAR POP ILEANA SILVIA 

 

 Implicarea părinților în educația copiilor are la bază câteva principii esențiale: 

• Părinții sunt un element cheie în educația propriilor copii, aceștia dorind tot ce este mai bun pentru 

copiii lor 

• Fiecare cadru didactic este un specialist în domeniul sau, oferind astfel copiilor informații 

relevante și accesibile vârstei 

 Ca parteneri într-o relație, este normal ca părțile implicate să aibă anumite așteptări una față de 

cealaltă. 

În peste 20 de ani de experientă ca învățătoare, am observat că există un set comun majorității 

parinților, în ceea ce privește așteptările lor referitor la activitatea cadrului didactic și invers. 

 Trebuie să fim sensibili la nevoile, interesele și talentele speciale ale elevilor, să stabilim cerinte 

școlare în funcție de capacitatea acestora, să manifestam entuziasm în educarea lor. Întărind disciplina și 

comunicând des cu părinții, putem ajuta copiii să învețe. 

Părinții, creând copiilor oportunități de învățare (un mediu sigur de dezvoltare psihică și fizică), 

susținând scopurile, regulile și politica școlii, ajută copiii să realizeze un echilibru între activitățile școlare 

și extrașcolare. 

 Oricare ar fi asteptările, încrederea este esențială. 

În relația școală – familie, pot apărea dificultăți de ordin comportamental sau de ordin material. 

Aceste dificultăți apar din părerile diferite privind responsabilitatea statului și a familiei referitoare la 

educația copiilor, impactul familial asupra rezultatelor școlare ale copilului, dar si randamentul pedagogic 

al cadrelor didactice dar si lipsa de timp a parintilor. Aceste dificultăți apar din opiniile diferite ale statului 

și familiei privind responsabilitatea în educația copiilor, impactul familial asupra rezultatelor școlare ale 

copilului, randamentul pedagogic al cadrelor didactice dar și din lipsa de timp a părinților. 

Pentru a nu se ajunge la asemenea probleme, parintii trebuie să țină legatura cu școala în permanență, 

nu doar atunci cand sunt chemați la ședințele cu părinții sau atunci când copiii se confruntă cu diferite 

probleme. Părinții trebuie să participe la toate evenimentele importante ale școlii (serbări, festivități, 

concursuri, etc.), să manifeste disponibilitate pentru participarea la cursuri cu caracter educativ realizate 

pentru parinti, astfel, ușurând misiunea educativă a școlii prin continuarea educației în cadrul familial. 

În concluzie, pentru asigurarea educației copiilor în cele mai bune condiții, este necesar ca toți factorii 

implicati în procesul educațional să formeze o echipă și să acorde partenerului respectul cuvenit. 
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IMPORTANȚA ACTIVITAȚILOR EDUCATIVE 

 IN PARTENERIAT CU PARINȚII 
 

PROF. INV. PREȘCOLAR POP LIANA ȘTEFANIA MARIANA 
GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 13 BISTRIȚA  

 
 Un real parteneriat între grădiniță şi familie nu este cel înscris pe o coală de hârtie semnat de părinte 

şi director, este relaţia activă, de implicare şi de o parte şi de cealaltă, este bucuria şi tristeţea, este succesul 
şi eşecul, este zbaterea şi rezultatul din care beneficiarul este copilul. 

 Grădinița reprezintă instituția unde se realizează educația formală a preșcolarilor, un mediu creativ 
în care se pun bazele educației copilului. Ea este locul în care preșcolarul învață lucruri noi, învață să 
comunice, să socializeze, să se comporte politicos, să fie independent, își dezvoltă abilitățile motorii. Astfel 
că din acest aspect ea constituie cu certitudine un factor decisiv pentru formarea unui om, pentru dezvoltarea 
fizică și psihică armonioasă acestuia, apt să contribuie la dezvoltarea societății.  

 Un rol la fel de important în educația copilului îl exercită familia cu o influență deosebit de adâncă. 
Educația trebuie să se manifeste permanent ca o acţiune coerentă, unitară și consecventă a grădiniței și 
familiei deopotrivă. 

 Parteneriatul grădiniţa – familie are o importanță deosebită în dezvoltarea fizică și psihică a 
preșcolarilor, în educația lor. Acesta se impune a fi realizat încă de la vârsta preşcolară, întrucât avantajele 
sunt divese şi constructive în egală măsură pentru părinţi şi preşcolari cât şi pentru cadrele didactice. Familia 
în speță părinţii trebuie să cunoască mediul în care copiilor învaţă, acţionează, interacționează, se joacă cât 
şi comportamentul acestora, pentru a se putea înlătura eventualele probleme care vor apărea. Cu cât cunosc 
mai bine activitatea desfășurată în grădiniță de copiilor lor cu atât și siguranța că preșcolarii au parte de cea 
mai bună educație survine încă de la început. 

 ,,Un copil este ca o sămanta de floare…Cât de frumos va creşte, cât de frumos va rodi, depinde de 
grădinarul care o va îngriji, de ce pământ şi de câtă lumină şi apă are, de cât e de ferită de frig, de furtună 
şi de soare prea tare. E atât de plăpândă… Cum ai putea s-o rupi ori să o calci în picioare, când e tot ce va 
mai rămâne în urma ta?” -Irina Petrea.  

 După cum bine se ştie, familia reprezintă factorul primordial în educarea unui copil şi educaţia începe 
în familie, de aceea legătura dintre gărdiniţă şi mediul familial va trebui să se întrepătrundă. Educaţia în 
familie are ca scop formarea unui om cu o dezvoltare multilateral şi armonioasă. Părinţii sunt datori să 
crească copilul, să se îngrijească de sănătatea, educaţia, învăţătură şi pregătirea profesională a acestuia. 
Această funcţie are ca finalitate integrarea eficientă a individului în societate, acest lucru realizându-se prin 
formare după un anumit ideal de personalitate. A fi părinte în sec. XXI, într-o periodă marcată de profunde 
şi rapide transformări sociale, este o misiune din ce în ce mai dificilă. Familia are nevoie de sprijin şi 
sustinere pentru a rezolva problemele ridicate de creşterea generaţiilor de astăzi. Aceasta nu are întotdeauna 
cunoştinţe psihopedagogice necesare educării copiilor. Educatorii profesionişti suntem noi. De aceea avem 
datoria ca prin activităţile ce le desfăşurăm să pregătim familia pentru a-şi cunoaşte copilul, să o antrenăm 
în procesul educaţional. Prin activităţile de parteneriat cu părinţii, ne asigurăm un sprijin în propria 
activitate, o educaţie solidă a copilului, iar prezenţa familiei în cadrul grădiniţei va fi liantul între copil şi 
mediul necunoscut iniţial. Dragostea, familia, şcoala sunt esenţe indispensabile în viaţa fiecărui om. Ca 
primă verigă a sistemului educativ, familia are responsabilităţi clare şi diverse. Este foarte importantă în 
educaţia din copilărie deoarece individul ia primele impresii din mediul înconjurător, din familie. Tot din 
mediul familial copilul absoarbe ca un burete conduitele şi obiceiurile celor din jur. Individul va repeta şi 
va imita persoanele semnificative din viaţa sa, va avea aceleaşi păreri, idei, concepţii. Calitatea educaţiei 
primate în familie depinde îndeosebi de nivelul de educaţie al părinţilor şi al familiei ce vine în contact cu 
copilul, în special sub aspect moral şi comportamental. Funcţia principală a familiei - educarea copiilor este 
deformată cu largi şi dramatice consecinţe, astăzi, motivele fiind dintre cele mai diferite: lipsa timpului, 
situaţia financiară grea, violenţa, lipsa de comunicare. Colacul de salvare este dragostea, care aduce cu sine 
comportare adecvată şi respect. De la venirea în grădiniţa educatoarea întreprinde activităti de cunoaştere 
a copiilor şi familiilor acestora. Studiază dosarele personale, chestionarele aplicate la început de an, 
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organizează colectivul de părinţi alegând comitetul de părinţi şi repartizează fiecăruia atribuţiile. Stabileşte 
un program de activităţi cu familia, proiecteză întâlniri individuale şi colective, consultaţii, activităţi 
extracurriculare. Ţine legătura permanent cu părinţii prin orice mijloace, fie telefonic sau prin e-mail, prin 
corespondenţa sau prin avizierele şi panourile de la clasa, accesul la portofoliul copilului s-a dovedit a fi 
eficient şi multumitor pentru ambele părţi. Participarea părinţilor la activităţile demonstrative a permis 
părinţilor să fie proprii evaluator ai copilului şi posibilitatea de a-l aprecia ţinând seama de cerinţele 
educatoarei cât şi a colectivului din care face parte. Serbările reprezintă o altă modalitate de colaborare cu 
familia. Dacă familia va fi implicată de la început în programul educativ, ea va percepe corect importanţa 
colaborarii cu grădiniţa şi beneficiile acestei colaborări, iar implicarea sa în activitatea grădiniţei va fi 
conștientă, interesantă şi reciproc avantajoasă. Beneficiar în parteneriatul grădiniţă-familie este copilul care 
treptat prin modul de comportare va scoate în evidență rezultatele acestui parteneriat şi îşi va descoperi 
părinţii ca parte importantă a educaţiei sale. Familia educă prioritar copilul, grădiniţa continuă pe 
coordonate noi tot ce s-a făcut şi s-a realizat în familie. Lor li se adaugă natura, societatea, viaţa sub toate 
aspectele, considerate pe bună dreptate, cel mai mare dascăl! 

 
CONCLUZII  
* Mulţi părinţi pretind că îşi cunosc bine copiii, dar nu ştiu să acţioneze; 
* Unii părinţi folosesc pedeapsa corporală în aplanarea conflictelor;  
* Alti părinţi pun accent pe asigurarea condiţiilor materiale, copiii fiind frustraţi pe plan afectiv;  
* Unii părinţi se bazează şi pretind doar intervenţia educativă a grădiniţei, necunoscând strategii 

adecvate de acţiune pozitivă în relaţia cu copiii lor.  
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE 

 ÎN PARTENERIAT CU PĂRINȚII  
 

PROFESOR IN INVAȚAMANTUL PREȘCOLAR: POPA CLAUDIA 
 
Termenul parteneriat este „definit ca asocierea a doi sau mai mulţi parteneri, iar în literatura de 

specialitate, parteneriatul reprezintă modalitatea, formală sau informală, prin care două sau mai multe părţi 
decid să acţioneze împreună pentru atingerea unui scop comun.” 

 Prin încheierea parteneriatelor cu părinţii, aceştia sunt încurajaţi să ia parte la planificarea şi derularea 
programelor educative pentru copii, ceea ce implică o responsabilizare şi o eficienţă sporită. Astfel, părinţii 
au posibilitatea să-şi cunoască mai bine copiii, modul lor de manifestare în viaţa de grup, pot înţelege mai 
bine rolul lor educativ. Printre obiectivele principale ale colaborării dintre instituţiile educative şi familie 
putem aminti: înlăturarea factorilor perturbatori în cadrul comunicării grădiniţă - şcoală –familie; creşterea 
gradului de implicare a părinţilor în toate activităţile şcolare şi extraşcolare; schimbarea mentalităţii 
neadecvate a unor părinţi faţă de grădiniţă / şcoală; cunoaşterea de către părinţi a posibilităţilor şi nevoilor 
psiho-fizice ale copiilor; învăţarea unor deprinderi şi tehnici de muncă intelectulală sub formă de activităţi 
comune elevi – părinţi – cadre didactice. Majoritatea părinţilor au nevoie de informaţii de bază referitoare 
la copiii lor. Ei vor să fie informaţi despre scopul de bază al programului educativ la care participă copiii 
lor şi doresc să fie implicaţi în luarea deciziilor. Părinţii vor să fie la curent cu progresele copilului. Pentru 
realizarea parteneriatului cu părinţii este esenţial ca: părinţii să fie priviţi ca participanţi activi, care pot 
aduce o contribuţie reală şi valoroasă la educarea copiilor lor; să se recunoască şi să se valorifice 
informaţiile date de părinţi referitor la copii; părinţii să ia parte la adoptarea deciziilor referitoare la copiii 
lor; responsabilitatea să fie împărţită între părinţi si educatoare; părinţii să facă parte din comitetele de 
părinţi; să ajute la continuarea programului educativ acasa; să urmarească în mod regulat progresul copiilor 
lor. Datorită diferenţelor de scopuri, resurse, pregătire, valori, nevoilor diferite, percepţii, atitudini, de foarte 
multe ori exista posibilitatea apariţiei unor conflicte între părinţi şi educatoare ce pot fi determinate de: o 
slaba colaborare; lipsa de informaţii; intoleranţa la stilul de viaţă al celuilalt, la opiniile sau chiar la prezenţa 
fizică; neacceptarea unor diferenţe de pregătire, condiţii sociale, morale, religie, nationalitate…; lipsa unor 
preocupări în sensul construirii relaţiilor de colaborare; numărul limitat al întâlnirilor dintre educatoare şi 
părinti; neclaritate în rolurile fiecăruia şi în responsabilităţile ce le revin; disponibilitatea redusă a părinţilor 
de a participa la activităţi ; gradul scăzut de interes al unor părinţi faţă de educaţie şi evoluţia copilului.  

De aceea, cele mai importante căi de rezolvare a conflictelor sunt: cunoaşterea reciprocă; 
comunicarea periodică cu aspecte formale şi informale; acceptarea reciprocă, înţelegere şi toleranţă faţă de 
diferenţe; evaluarea permanentă a relaţiilor comune; sprijinul acordat familiei în raport cu creşterea şi 
educarea copilului; atmosfera destinsă, non-formală şi pozitivă în întâlnirile cu părinţii; educatoarea trebuie 
să fie pregatită să asculte, să fie interesată despre sugestiile date de părinţi; atunci când ei simt că ideile le 
sunt luate în serios se vor implica mai mult în sprijinirea copilului şi a grădiniţei . În acest proces de 
colaborare, rolul conducător îl are educatoarea. Ea poate să orienteze, să ajute familia în sarcinile ce-i revin, 
să asigure o unitate de vedere şi de acţiune.  

 După părerea mea, cultivarea unor relaţii de parteneriat efectiv între grădiniţă şi familie, în sprijinul 
educaţiei şi creşterii copilului constituie cheia succesului viitor în adaptarea şi integrarea şcolară. Procesul 
de colaborare cu părinţii asigură atingerea scopului educaţional, şi anume de a obţine dezvoltarea globală 
a copilului. Prin colaborarea părinţilor cu grădiniţa, aceştia pot completa, sprijini şi dezvolta personalitatea 
copilului. 

 Toți actorii importanți implicați în procesul educațional s-au confruntat cu situații atipice la care au 
fost nevoiți să se adapteze și să găsească soluții pe măsură ce au apărut o serie de probleme și dificultăți ca 
urmare a noului mod de desfășurare a procesului de învățare, invatamantul online. 

 Întrucât părinții au fost nevoiți să se implice mult mai mult în activitățile educative ale copiilor lor, 
a fost nevoie de o mai bună comunicare între părinți și cadrele didactice. 

Grupuri de Whatsapp, FB. Pe aceste platforme au fost trimise sugestii de activitati, fișele de lucru, 
link-urile către platformele online de desfășurare a activitatilor, link-uri utile etc. 
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 Din nou o categorie din zona excepțiilor, însă sunt cadre didactice care au solicitat sprijinul părinților 
despre care aveau informații că sunt pricepuți în diverse domenii practice. Venim doar cu câteva exemple: 
părinți talentați în artele plastice și care au desfășurat activități online cu colegii copiilor lor, părinți care 
cântă la un instrument și au desfășurat ore online de studiu la unul, sau mai multe instrumente muzicale, 
părinți sportivi care au intrat online împreună cu copiii lor și au ajutat la motivarea și implicarea tuturor 
colegilor la orele de mișcare fizică desfășurate online etc. 

 Am considerat că implicând părinții în activități educative, acestea vor fi mai atractive pentru 
preşcolari, iar părinții vor fi mai implicați și mai conștienți de actul didactic, de importanța grădiniţei în 
viața copilului, realizând, astfel progres în activitatea didactică. 

În urma derulării parteneriatului grădiniţă-familie am constatat un progres în ceea ce priveşte 
antrenarea preșcolarilor într-un număr cât mai mare de activităţi educative şi în domenii diverse, iar în 
alegerea strategiilor de abordare am avut în vedere compararea obiectivelor din taxonomiile cognitive, 
afective şi psihomotrice, cu tipurile de inteligenţă sau cu diverse metode şi tehnici, în funcție de nivelul 
grupei pe care o conduc. În asemenea situaţii, măiestria profesorului trebuie susţinută de diagnoza 
psihologică, fiind necesară în acelaşi timp şi o colaborare directă, permanentă între profesor, părinte şi 
copil. 

Cântecul, dansul, recitarea de poezii sau interpretarea unor piese de teatru reprezintă câteva dintre 
formele de manifestare prin care copilul îşi satisface nevoia de afirmare de joc, căpătând încredere în 
propriul potenţial artistic şi cognitiv. De aceea o sărbătorile de iarna reprezintă un mijloc eficient de 
educare, de influenţare formativă a copiilor, de sudare a colectivului, de asigurare a unor contexte 
educaţionale în care relaţionările se produc în condiţii inedite, de încurajare a talentului, de dezvoltare a 
aptitudinilor şi de stimulare a copiilor timizi sau mai puţin talentaţi. Este foarte indicat ca pe parcurs să 
iniţiem momente interactive părinţi-copii :jocuri, scenete, recitare, dansuri populare, cântece pe care părinţii 
fie le cunosc, fie le învaţă împreună cu copiii. Toate acestea contribuie la sudarea relaţiilor dintre copii şi 
părinţi, atmosfera să fie mai caldă, de sărbătoare a tuturor vârstelor. 
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ROLUL ACTIVITAȚILOR EDUCATIVE ONLINE IN DEZVOLTAREA 

PERSONALITAȚII ELEVILOR 
 

PROF. POPA ION 
COLEGIUL NAȚIONAL “DECEBAL” DEVA 

 
Moto: ,,Va exista întotdeauna ceva mult mai urgent decât protejarea stării de bine a copiilor: Dar 

niciodată nu va exista ceva mai important’’ (UNICEF) 
Activitățile online sunt foarte importante pentru dezvoltarea armonioasă a copilului în această perioadă 

de pandemie. Studiile de specialitate susțin că acesta ajută elevii la formarea unei atitudini pozitive față de 
învățare, aceștia au performanțe școlare mai ridicate, li se formează abilități practice diversificate, dar și 
strategii adecvate de rezolvare de probleme. Pe lângă toate acestea, activitățile extrașcolare online acționează 
și asupra stimei de sine, iar sentimentul de împlinire este mult mai ridicat. 

Cum ne organizăm clasele? 
Mai multe școli au organizat deja „cancelarii online” – ședințe de coordonare cu profesorii pe 

platforme precum Skype, Google Meet, Whatsapp sau Facebook Messenger. Acesta e primul pas pentru a 
stabili calendarul online și modul cum veți comunica cu elevii. 

Cel mai popular instrument de colaborare online cu aplicații care acoperă toate nevoile de comunicare 
și colaborare online este Google. Pentru a accesa gratuit Suita Google for Education, e nevoie ca școala să 
aibă un domeniu și să se înregistreze cu un cont G Suite for Education. Un singur administrator poate crea 
acest cont de unde poate crea adrese de email tuturor utilizatorilor pentru acel domeniu (de exemplu, 
ioana.mincu@scoalagalati24.ro). 

În lipsa unui cont G Suite for Education al școlii, puteți folosi contul personal de Google pentru a 
împărtăși documente cu alții, folosind serviciul Drive unde puteți centraliza în sub-foldere materiale, pe clase 
sau teme, cu colegii și elevii. Pentru ca elevii să urce teme sau alte fișiere, e nevoie să aibă un cont de Google, 
la rândul lor. Contul de email e destinat celor peste 13 ani, altminteri părintele ar trebui să fie cel care creează 
și administrează contul. 

Pentru a fi cât mai eficienți: 
Pentru ciclul primar: 
o Învățătorul comunică pe grupul de Whatsapp, Messenger sau canalul prestabilit cu părinții sau cu 

elevii orarul și modul de derulare a orelor. 
o Puteți pregăti și împărtăși un program săptămânal cu intervalele orare în care veți organiza întâlnirile 

online, pe teme. Spre exemplu, luni, de la 9 la 9.50: Sesiune de organizare cu toată clasa pe Zoom, de la 10 
la 10.50 ora de română pe Zoom, de la 11.00 la 12.00 Tur virtual la muzeu etc. 

o Este important ca părintele sau tutorele să pregătească elevul pentru acest program și să sprijine 
învățătorul în organizarea activităților și temelor pentru acasă. Elevul trebuie să aibă acces la Internet de pe 
laptop/calculator sau telefon, căști și webcam (opțional) pentru a putea participa online. 

o În cazurile unde elevii nu au acces la Internet și nu au acasă echipamentul necesar pentru a se putea 
conecta, ar trebui să concepeți fișe și activități speciale și să discutați cu persoana care are elevul în grijă 
săptămânal, pentru a vă asigura că acești copii continuă să lucreze. Puteți comunica și telefonic cu elevii și 
chiar dacă nu toți vor putea ține pasul, e foarte important să le arătați că vă preocupă starea fiecăruia și că 
aveți în continuare așteptări și sarcini clare. Chiar și așa, vor fi mulți copii care rămân izolați, iar profesorii 
iau în calcul deja organizarea unei școli de vară de recuperare pentru aceștia. 

Pentru ciclurile gimnazial sau liceal: 
o E importantă coordonarea între diriginți și ceilalți profesori, cu sprijinul direcțiunii. În ședințe online, 

puteți planifica activitățile care pot fi susținute online în perioada următoare. 
o Cea mai eficientă metodă pentru a avea o planificare care să sincronizeze activitățile profesorilor 

dintr-o școală și pentru a evita numeroasele grupuri de comunicare, ar fi centralizarea orarului școlii online 
într-un folder, pe Google Drive. Acesta poate fi organizat pentru fiecare clasă în parte, fiecare având 

1293

https://edu.google.com/products/gsuite-for-education/?modal_active=none&zippy-set-single_activeEl=zippy-single-set-8
https://edu.google.com/products/gsuite-for-education/?modal_active=none&zippy-set-single_activeEl=zippy-single-set-8


subfolderul ei denumit 5A, 6B etc., iar separat orarul cu toți profesorii și orele alocate la fiecare clasă, ținut 
într-un document excel. 

o La final de săptămână, calendarul fiecărei clase poate fi înnoit de către diriginte pentru săptămâna 
următoare, cu instrucțiunile de conectare pentru lecțiile online, completate de către profesorii care își 
planifică lecțiile online. Calendarul poate fi ținut într-un document Word, pe Google Drive, în folderul 
corespunzător clasei. 

Cum putem ține lecții online? 
Pentru a crea un mediu de învățare cât mai aproape de o clasă reală, aveți nevoie de trei tipuri de 

resurse: 
O platformă de interacțiune în timp real, cu video și text, cu elevii. Mai jos, explicăm pas cu pas cele 

mai eficiente platforme pe care le folosesc deja profesorii – Zoom și Google Meet (cu sugestii de alternative 
unde procesul de a crea o întâlnire online e similar și accesul e gratuit). 

Aplicații sau platforme de colaborare online, care facilitează schimbul de documente, teste sau teme 
pentru acasă, între profesori și elevi și înregistrează o evidență a acestora, care permite și feedback din partea 
profesorului. Aici recomandăm Google Classroom și alternative folosite de profesori, precum Edmodo, 
EasyClass și ClassDojo. 

Resurse și aplicații de învățare pe care le poate crea profesorul sau resurse deja existente sub formă de 
prezentări, lecții, fișe, imagini și clipuri pe care le putem folosi atât în timpul lecțiilor live, cât și ca teme de 
lucru pentru acasă. Aici lista e mai lungă și include aplicații precum ASQ, Kahoot, Quizziz, Wordwall, 
Padlet, Twinkl sau Digitaliada, precum și surse de inspirație pentru filme, teme și studiu individual. 

Dacă nu sunteți atât de familiarizați cu instrumentele online, școala nu are cont G Suite for Education 
și vreți să țineți orele cu ei, minimul necesar este să vă planificați lecția, să aveți pregătit materialul de 
prezentare digital și să folosiți o platformă de interacțiune în timp real, urmând ca pentru teme și lucru 
individual să găsiți o alternativă în afara instrumentelor de colaborare online (activitate bazată pe proiect, 
lucru individual verificat în următoarea lecție online etc.). 

Foarte importante sunt activităţile extraşcolare ce au ca obiectiv orientarea şcolară şi 
profesională. Consilierea pentru alegerea carierei trebuie sa fie un proces continuu, desfăşurat cu metode 
şi tehnici adecvate. Vizitele la expoziţii, întreprinderi şi instituţii, vizionările de filme, casete video, 
vizitarea de licee cu ocazia Zilei Portilor Deschise sunt bune prilejuri de formare la elevi a competenţelor 
necesare unei bune orientări şcolare şi profesionale. 

Conceperea şcolii ca o instituţie socială cu funcţii multiple, aptă să răspundă eficient nevoilor 
psihologice şi sociale ale elevului, să asigure cadrul optim pentru starea sa de bine, pentru diminuarea 
si prevenirea tulburărilor de adaptare specifice vârstei, pentru formarea unor cetăţeni responsabili, este 
vitală. Educaţia non-formală contribuie la formarea şi dezvoltarea complexă a personalităţii elevului în 
plan moral, intelectual, estetic, civic şi fizic prin atingerea tuturor dimensiunilor educaţiei al cărei scop 
ultim este pregătirea pentru viaţă a elevului. 
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE 

 ÎN PARTENERIAT CU FAMILIA 
 

PROF. ÎNV PREȘCOLAR: PORFIRE VASILICA  
GRADINIȚA CU PROGRAM NORMAL CRUSET  

 
 Cultivarea unor relaţii de parteneriat efectiv între grădiniţă şi familie, în sprijinul educaţiei şi creşterii 

copilului constituie cheia succesului viitor în adaptarea şi integrarea şcolară. Relaţiile de colaborare dintre 
părinţi şi unitatea de învăţământ pe care o frecventează copilul lor constituie primul pas către o educaţie 
deschisă, flexibilă şi dinamică a personalităţii copilului. Procesul de colaborare cu părinţii asigură atingerea 
scopului educaţional, şi anume de a obţine dezvoltarea globală a copilului. Prin colaborarea părinţilor cu 
grădiniţa, aceştia pot completa, sprijini şi dezvolta personalitatea copilului. 

 O educaţie adevărată şi reală se fundamentează în familie şi se continuă în grădiniţă şi şcoală. Pe de 
altă parte, tot ceea ce copilul învaţă în grădiniţă pierde din importanţă şi eficienţă în condiţiile în care părinţii 
nu întăresc şi nu valorifică programul educativ desfăşurat în cadrul grădiniţei. Toate aceste motivaţii conduc 
la necesitatea realizării parteneriatelor reale dintre familie şi grădiniţă, în care spre beneficiul copiilor, 
implicarea familiei în viaţa grădiniţei să fie una concretă, activă şi de durată, aşa încât membrii acestora să 
devină parteneri reali în educaţia copiilor lor. 

 Educaţia extraşcolară permite de asemenea implicarea directă a preşcolarilor în activităţi. Teme 
precum: “Bun rămas, grădiniţă dragă! ”, “Crăciunul în inimile noastre”, “Martie - Mărţişor”, “1 
Decembrie”, “Şezătoare la muzeu” sunt foarte cunoscute și foarte îndrăgite de elevi și părinți, deoarece îi 
provoacă să se implice afectiv şi efectiv în realizarea sarcinilor, în căutarea şi sortarea materialelor necesare, 
în culegerea de informaţii şi curiozităţi referitoare la tema aleasă. 

 Am considerat că implicând părinții în activități școlare și extrașcolare, acestea vor fi mai atractive 
pentru preşcolari, iar părinții vor fi mai implicați și mai conștienți de actul didactic, de importanța grădiniţei 
în viața copilului, realizând, astfel progres în activitatea didactică. 

În urma derulării parteneriatului grădiniţă-familie am constatat un progres în ceea ce priveşte 
antrenarea preţcolarilor într-un număr cât mai mare de activităţi extraşcolare şi în domenii diverse, iar în 
alegerea strategiilor de abordare am avut în vedere compararea obiectivelor din taxonomiile cognitive, 
afective şi psihomotrice, cu tipurile de inteligenţă sau cu diverse metode şi tehnici, în funcție de nivelul 
grupei pe care o conduc. În asemenea situaţii, măiestria profesorului trebuie susţinută de diagnoza 
psihologică, fiind necesară în acelaşi timp şi o colaborare directă, permanentă între profesor, părinte şi 
copil. 

Serbările şcolare reprezintă evenimente de o importanţă deosebită în activitatea elevilor şi în viaţa 
familiilor acestora-atât din punct de vedere afectiv, cât şi cognitiv, dând ocazia elevilor de a prezenta, într-
o manieră personală şi originală, tot ce au învăţat pe parcursul unui semestru sau an şcolar. Acest tip de 
activităţi extracurriculare au reprezentat întotdeauna un prilej de manifestare inedită al talentului nativ al 
copilului. Este o ocazie în care copilul îşi poate pune în valoare inteligenţa dominantă descoperită şi 
valorificată de cadrul didactic. De multe ori familia este surprinsă de potenţialul propriului copil. 

Cântecul, dansul, recitarea de poezii sau interpretarea unor piese de teatru reprezintă câteva dintre 
formele de manifestare prin care copilul îşi satisface nevoia de afirmare de joc, căpătând încredere în 
propriul potenţial artistic şi cognitiv. De aceea o sărbătoare şcolară reprezintă un mijloc eficient de educare, 
de influenţare formativă a copiilor, de sudare a colectivului, de asigurare a unor contexte educaţionale în 
care relaţionările se produc în condiţii inedite, de încurajare a talentului, de dezvoltare a aptitudinilor şi de 
stimulare a copiilor timizi sau mai puţin talentaţi. Este foarte indicat ca pe parcursul serbării să iniţiem 
momente interactive părinţi-copii :jocuri, scenete, recitare, dansuri populare, cântece pe care părinţii fie le 
cunosc, fie le învaţă împreună cu copiii. Toate acestea contribuie la sudarea relaţiilor dintre copii şi părinţi, 
atmosfera să fie mai caldă, de sărbătoare a tuturor vârstelor.  
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MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ 

 
 PROF. INV. PRIM. POTCOVARU DELIA CRISTINA 

 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NICOLAE TOMOVICI PLOPȘOR 
 
 IARNA, mirifica IARNĂ cu alaiul ei de ghețuri, viscole, roiuri de fulgi argintii și clinchete de 

zurgălăi este așteptată cu drag, an de an. 
 Emoții, Neliniști, Speranțe, Familie, Acasă, Colinde, Cetini veșnic verzi, Nuci, Colaci, Cozonaci, 

Credință, Magie, Daruri…pe toate ni le dăruiește IARNA! 
 Nicio altă perioadă a anului nu e mai frumoasă ca cea a sărbătorilor de iarnă.Povara anului care se-

ncheie este înlocuită de optimismul și speranța unui nou început…un AN NOU, mai bun, mai generos, mai 
rodnic… 

 După activitățile dedicate Zilei Naționale, menite să trezească sentimentul patriotismului în sufletele 
copiilor, prin grădinițe și școli, încep să răsune glasuri gingașe cântând „Iată vin colindători/Florile 
dalbe/Noaptea pe la cântători, /Florile dalbe”sau „Moș Crăciun cu plete dalbe…”. 

 În sălile de clasă apar brazi falnici, care sunt împodobiți cu mult drag de către copii.Cu câtă veselie 
se-ncinge hora în jurul copacului veșnic verde, pe ale cărui ramuri strălucesc luminițe multicolore și se 
leagănă globulețe rotofeie! 

 Nu poate lipsi Serbarea de Crăciun.Cu toții o așteptăm! După multe cugetări, ezitări se impart rolurile 
.Aproape fiecare elev își dorește “să fie”Fecioara Maria, Iosif, Irod, mag sau păstor dar și fulg de nea, brad 
sau stejar. De cele mai multe ori "rolurile" sunt distribuite prin”tragere la sorți”, după ce mai întâi, li se 
explică copiilor ce presupune fiecare dintre acestea . 

 Într-un entuziasm general, părinți, bunici, cu toții sar să pregătescă costumația necesară pentru 
serbare.Iesle miniaturale, paie de grâu, mulaje de animale sunt aduse pentru întregirea decorului. 
Nenumărate și obositoare repetiții se fac cu emoții și agitație inevitabile, până ce totul decurge ca într-un 
spectacol adevărat. 

 Și gata…a venit ziua serbării! Ca pentru o mândră sărbătoare ne adunăm în sala de clasă sau pe scena 
Casei de Cultură și programul începe. Unii recită tare, expresiv versurile sau replicile repetate de zeci de 
ori, alții mai uită câte un vers sau inlocuiesc cuvintele, alții, foarte rar, își insoțesc replica cu lacrimi 
neprevăzute de” regizor”. 

 Aplauze generoase îi încurajează pe micii actori.Fiecare bunic sau bunică îi privește cu ochii umezi 
pe toți prichindeii, dar nu uită să remarce “al nostru e cel mai frumos/a noastră e cea mai talentată!” 

 Părinți, bunici, unchi sau mătuși retrăiesc neuitatele clipe frumoase ale propriei copilării. 
 Și iată-l..! Mult așteptatul Moș Crăciun, sprijinit în toiagul său magic și ajutat de vreo doi tătici 

înaintează cu greu . Copiii îl primesc cu aplauze, strigăte de bucurie și multă nerăbdare. Îi mai spun câteva 
poezii, apoi își primesc, mulțumiți, darurile… Câtă bucurie! 

Serbarea se incheie. Rând pe rând, copii și adulți își fac urări și își iau la revedere. 
Și acesta e doar începutul…! Multe alte momente frumoase vor urma, în casa fiecăruia. 
Colindele vor răsuna la ferestrele caselor, iar speranța va încolți în sufletele tuturor. Cuprinși de magia 

sărbătorilor de iarnă ne simțim mai buni, mai fericiți, adunănd ani mulți și în tolbele vieții. 
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IMPORTANȚA PARTENERIATULUI CU PĂRINȚII 

 
PROF. PREDA DANIELA-MONICA 

 
 Serbarea de iarnă alătură în sufletul copiilor două imagini semnificative pentru viața lui afectivă, pe 

cea a lui Moș Crăciun, ca simbol al bunătății, de la care copiii așteaptă răsplata pentru munca lor, și 
imaginea bradului, în jurul căruia copiii își revarsă bucuria, interpretându-și rolurile.Niciun alt moment nu 
procură copiilor atâta bucurie și emoție, motiv pentru care este cea mai importantă serbare din an și niciun 
copil n-o va rata din voință proprie. 

 Ca mijloc al educației nonformale, serbarea prezintă marele avantaj de a favoriza valorificarea și 
dezvoltarea experiențelor copilului, într-un climat nou, stimulativ, în care are libertatea să-și manifeste 
interesele, să-și exprime impresiile și trăirile, pe baza căutărilor și eforturilor personale, accentual 
deplasându-se cu preponderență de pe informativ pe formativ.În altă ordine de idei, serbarea impune și 
educatoarei competențe speciale, întrucât în cadrul acesteia se interferează mai multe domenii de 
cunoaștere, ce trebuie să-și armonizeze strategiile, se înmănunchează mai multe genuri artistice, fiecare cu 
specificitatea și complexitatea sa, ce se cer a fi îmbinate la modul optim, în condițiile în care copiii mici 
obosesc destul de repede. 

 În contextul general al educației nonformale și al pregătirii unei serbări, în special, arhetipul 
educatoarei se conturează cam în modul următor: informată, flexibilă, cu deschidere la noi experiențe, 
cooperantă, atentă la nevoile participanțilorși, mai ales, caracterizată cu cele patru adjective: actuală, activă, 
atractivă, artistă. 

 Despre cât de importantă este serbarea în viața copiluluiși chiar pentru părinții acestuia și ce 
implicații are aceasta în dezvoltarea personalității copilului, voi preciza câteva idei în cele ce urmează: 

- Serbarea antrenează întregul potențial intelectual, moral, estetic, afectiv, volitiv și fizic al copiilor; 
- Înlesnește participarea activă a copilului la construirea propriului traseu de învățare; 
- Serbările sunt dorite de copii pentru climatul ludic ce-l creează și atmosfera încărcată de emoții; 
- Este o oportunitate de a relaționa cu grupul în alt mod; 
- Înlesnește cunoașterea potențialului creativ al copilului dar și al educatoarei; 
- Oferă mijloace de cultivare consecventă a înclinațiilor, aptitudinilor și intereselor; 
- Contribuie la lărgirea orizontului cognitiv; 
- Răspunde nevoii copilului de nou și frumos; 
- Îi ajută pe copii să-și disciplineze comportamentul. 
 Activitățile educative în parteneriat cu părinții promovează unele schimbări în mentalitatea 

tradiţională a părinților în raport cu poziţia copilului în familie, implicarea acestora în activităţile şcolare și 
reducerea absenteismului școlar. Copilul, în general, este lipsit de încredere în forţele proprii. Efortul pe 
care îl face în primele clase este uriaş. Adulţii uită de obicei acest lucru, de aceea nu le acordă la timp atenţia 
cuvenită, li se pare că este ori prea ușor, ori prea greu, și de cele mai multe ori lasă totul în seama școlii. 
Rolul familiei în educația copilului nu se termină la vârsta școlarizării. Este greșită concepția unor părinți 
de felul: „L-am dat la școală, să-l învețe dascălul”. Școala și dascălul nu pot suplini cu totul lipsa de 
preocupare a unui părinte.Efortul educativ își găsește eficiența dorită atunci când între cei doi factori, școală 
și familie, există o conlucrare în interesul comun al educării copilului. 

 Se constată că unele familii manifestă totală încredere în rolul pe care școala îl are asupra dezvoltării 
copilului, pe când altele sunt dezinteresate. 

 Ar fi, de asemenea, ideal ca părinții și profesorii să acționeze ca o echipă și: 
• să aibă așteptări ridicate şi să-i laude adesea pe copii; • să stabilească obiceiuri bune de învăţare. 
• să-i ajute pe copii să îşi planifice activităţile şi să le dezvolte interesul în diverse domenii; 
• să se angajeze în discuţii unii cu alţii, fie personal, fie la telefon, pentru că, în cazul apariției unei 
situaţii dificile, le va fi mai uşor să o gestioneze, pe baza unei bune relaţii stabilite anterior; 
• să discute personal, la telefon sau să trimită note scrise, când există probleme sau când apar aspect 

bune; 
• să lucreze ca parteneri. 
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 Este bine de cunoscut faptul că menirea cadrelor didactice este aceea de a instrui şi educa copiii, de 
a-i introduce în lumea minunată dar tainică a cărtii, a ştiinţei. Şi totuși acest lucru se poate realiza doar 
alături de părinți, printr-o colaborare de succes între aceste două părți mult iubite de copii. 
 

 
* Vrăsmaş, E., Consilierea şi educaţia părinţilor, Editura Aramis, Bucureşti, 2002 
* Bunescu Gheorghe, Democratizarea educaţiei şi educaţia părinţilor,  
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COOPERAREA PROFESOR-PĂRINTE ÎN BENEFICIUL ELEVULUI 

 

PRODEA CONSTANTINA LELIA,  

ŞCOALA GIMNAZIALA ,,ILIE MURGULESCU,, VELA 
 

 Educaţia, definită în termeni foarte generali, este un proces al cărui scop esenţial este de a uşura o 

anumită modificare de comportament. Părinţii sunt primii profesori ai copilului, ei începând educarea lui 

în mediul familial. De cele mai multe ori, comportamentul parental este inspirat din propria experienţă de 

viaţă a acestora, astfel perpetuând atât aspecte pozitive cât şi negative, pe parcursul mai multor generaţii. 

Împreună cu părinţii, şcoala îşi are rolul bine stabilit, intervenind în dezvoltarea primară a copilului. În acest 

context, educarea părinţilor după principii ştiinţifice de psihopedagogie devine o necesitate. 

 Profund modificat de evoluţiile tehnologice şi sociale, de urbanizare, de multiplicarea obiectelor 

tehnice, de o schimbare a condiţiei femeii în viaţă şi în cuplu, de mobilitatea crescândă a locurilor de muncă, 

de constrângerile orare ale adulţilor, mediul înconjurător este determinat să răspundă tot mai dificil nevoilor 

de spaţiu, de acţiune, de joc ale copiilor. 

 Copilul din ziua de azi simte nevoia de adulţi disponibili pentru a-i respecta ritmul de viaţă, de adulţi 

care să participe la jocurile sale şi care să-i transmită zilei de mâine un om care nu poate proveni dintr-un 

sistem de învatământ clasic şi dintr-o familie care nu-şi asumă toate rolurile. Informarea şi formarea 

părinţilor în ceea ce priveşte şcolaritatea copilului presupune, ca fiecare părinte să cunoască: obligaţiile 

legale privind educaţia copilului, importanţa atitudinii lui pentru reuşita şcolară a copilului, metodele de 

colaborare cu şcoala. În acest scop este necesar un dialog între profesori şi părinţi; profesorii trebuie să 

primească o pregătire în materie de relaţie cu părinţii iar competenţa lor în această materie trebuie 

considerată ca o aptitudine profesională; părinţii trebuie să fie pregătiţi pentru a juca rolul lor educativ în 

cooperare cu profesorii; şcolile trebuie să asigure părinţilor asistenţa necesară. 

 Cooperarea profesor-părinte în beneficiul elevului vine în completarea participării părinţilor la 

gestiunea şcolii. Ca responsabili legali ai educaţiei copiilor lor ei au responsabilitatea de a influenţa natura 

acestei educaţii; modelele participative pot ajuta la coordonarea eforturilor educative şi la orientarea 

adaptării şcolii la schimbările din societate; influenţarea pe plan local asupra rezolvării problemelor şi luării 

deciziilor. Cu alte cuvinte participarea poate stimula iniţiativele si inovaţiile. 

 Şcolaritatea este o etapă importantă, dificilă, cu implicaţii profunde în evoluţia copilului. Acest 

moment îi prinde nepregătiţi pe marea majoritate a părinţilor iar comportamentul familiei intervine astfel 

de cele mai multe ori într-un mod apăsător, ceea ce poate să conducă pe o cale greşită dezvoltarea 

intelectuală şi emoţională a acestuia. 
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 Pentru ca un copil să aibă succes în şcoală şi mai apoi pe parcursul vieţii, specialiştii, printre care 

Daniel Goleman, Inteligenţa emoţională, spun că există şapte elemente cheie: 

1. Încrederea – sentimentul de siguranţă, certitudinea că se poate bizui pe ajutorul celor din jur în 

demersul său spre cunoaştere şi devenire; 

2. Curiozitatea – dorinţa de a cunoaşte ceva nou; 

3. Intenţia – pornirea interioară, conştientă, însoţită de dorinţa de a înfăptui ceea ce îţi propui; 

4. Controlul de sine – capacitatea de control asupra faptelor proprii; 

5. Raportarea – dorinţa şi capacitatea de a se alătura unui grup, de a participa la activitatea acelui 

grup încercând să se facă înţeles şi să-i înţeleagă pe ceilalţi; 

6. Comunicarea – capacitatea şi dorinţa de a transmite şi a face cunoscute celorlalţi, propriile idei şi 

sentimente; 

7. Cooperarea – capacitatea de a lucra împreună cu cineva în scopul realizării unui obiectiv comun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie:  

-edict.ro/implicarea-parintilor-in activitati-scolare-si-extrescolare 

-www.concursurilecomper.ro 

-blog.eintegral.ro/scoala-familie-un-parteneriat-real-in-beneficiul-copilului 

- Moisin, Anton-Părinți și copii, Editura didactică și pedagogică, București, 1995;  

- Boroș, Maximilian-Profesorul și elevii, Editura Gutinul, Colecția de pedagogie, Maramureș, 1994 
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 MAGIA SARBATORILOR DE IARNA! 

 

PROF. INV. PRESCOLAR PRODESCU ILEANA 
 

 Traditii si obiceiuri 

 

Atmosfera de Crăciun ne aduce bucurie şi ne aminteşte cu precădere de anii copilăriei, de emoţia 

aşteptării împodobirii bradului, de clipa la care visăm să-l întâlnim pe Moş Crăciun. 

 

Dincolo de faptul că este una dintre cele mai importante sărbători creştine, Crăciunul e aşteptat cu 

mare entuziasm de toată lumea, indiferent de vârstă, uneori chiar şi de religie. 

 

Experienţele personale au încărcat astfel de clipe magice cu semnificaţii proprii. Dar mai mult decât 

atât, tradiţiile legate de Crăciun aduc simboluri naturale vechi de sute de ani. 

 

Bradul deţine rolul principal în perioada Crăciunului. Împodobitul acestuia este cel mai îndrăgit 

obicei de sărbători, datorită simbolurilor care i se asociază: iubire (pentru că este împodobit de întreaga 

familie), bucurie şi fericire (pentru că sub el sunt puse cadourile), magie (se spune că Moş Crăciun nu vine 

în casele unde nu e brad), viaţă, trăinicie şi sănătate (pentru că este mereu verde, chiar şi când afară e 

zăpadă). Practic, bradul a devenit centrul sărbătorilor de iarnă! 

 

Mulţi brazi de Crăciun au o steluţă în vârf. Se spune că stelele ne conduc spre locuri speciale, iar pe 

vremuri multe dintre constelaţii, de exemplu, Ursa Mare şi Ursa Mică erau venerate ca divinităţi. Evreii din 

vechime foloseau steaua în şase colţuri a lui David ca simbol religios, iar steaua de Crăciun în cinci colţuri 

ne aminteşte de steaua apărută deasupra Betleemului la naşterea Pruncului. În multe culturi, stelele sunt 

semne ale norocului şi ale realizării unor ţeluri măreţe. 

 

Aprinderea lumânărilor în perioada Crăciunului este o tradiţie veche ce reprezintă naşterea lui Iisus 

şi reînnoirea vieţii, puritate, speranţă, găsirea drumului bun în viaţă.  

1301



 
IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE REALIZATE ÎN 

PARTENERIAT CU PĂRINȚII 
 

PROF. PRUNA IOANA 
GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 6 BUZAU 

 
Una dintre cele mai importante condiţii ale creşterii eficienţei activităţii educative desfăşurate cu 

preșcolarii o constituie asigurarea unei depline unităţi de acţiune a tuturor factorilor educativi: grădiniță, 
familie, comunitate. 

Educația este un proces lung care începe în familie și apoi este continuat în grădiniță și mai târziu în 
școală . Educația joacă un rol foarte important în dezvoltarea globală a copilului, de aceea grădinița și 
familia trebuie să aibă responsabilități și roluri complementare. O bună colaborare între educatoare și 
familie, oferă copilului o imagine de apropiere între persoanele care se ocupă de formarea lui, astfel acesta 
se simte ocrotit și în siguranță în cadrul grădiniței. Educaţia este un proces al cărui succes depinde de 
colaborarea dintre cele două părţi implicate, iar gradul de implicare al părinţilor în activitățile din grădiniță 
influenţează rezultatele preșcolarilor în sens pozitiv - cu cât părinţii colaborează mai bine cu grădinița, cu 
atât rezultatele copiilor sunt mai mari.  

În cadrul activităților desfășurate în grădiniță sunt cuprinse și activități educative organizate în 
parteneriat cu părinții, acestea fiind cu preponderență activităţi extracurriculare. Un loc aparte în cadrul 
activităţilor extracurriculare îl ocupă serbările realizate cu diferite ocazii. Orice serbare şcolară este o 
sărbătoare, atât pentru copii cât şi pentru educator 

 şi părinţii copiilor. Organizarea și pregătirea unei serbări este un excelent prilej de a pune în valoare 
colaborarea dintre grădiniță și familie, respectiv educatoare-părinții preșcolarilor.  

Serbările din grădiniţă, activităţile artistice în general sunt un altfel de joacă, o joacă a „micilor 
actori”; sunt un prilej prin care copilul îşi pune în valoare imaginaţia, mimica, dicţia, plăcerea de a apărea 
în faţa părinților și prin care părinţii descoperă că au în faţă un alt copil, înzestrat cu talent, îi ajută să 
cunoască şi să aprecieze mai bine calitățile copiilor lor. 

Participând la activități educative organizate de educator, părinţii văd cum se comportă copiii lor în 
colectivitate, cum participă la acţiunile comune, apreciază rezistenţa copiilor lor la efort, reacţiile lor la nou 
şi la necunoscut, pot primi informaţii despre aptitudinile, abilităţile şi interesele propriilor copii, informaţii 
care îi vor ajuta să continue actul educaţional început la gradiniță. 

Activităţile educative organizate în parteneriat cu părinții îmbunătățesc considerabil legătura dintre 
grădiniță și familie - părinţii simţindu-se utili manifestă un interes mai mare pentru activitatea din grădiniță.  

În concluzie, organizarea activităților educative în parteneriat cu părinții are un rol deosebit în 
educaţie; colaborarea stransă dintre educatoare –părinți contribuind la atingerea finalităţiilor educaţiei 
timpurii– formarea si dezvoltarea personalităţii copilului preșcolar. 

 
 
 
 
 
 
Bibliografie:  
1. Allport, G. W., ( 1998), “Structura şi dezvoltarea personalităţii”, E.D.P. Bucureşti; 
2. Beznea, N., (2005), “Familia şi şcoala în relaţie de parteneriat educaţional, în învăţământul 

primar”, nr. 1-2, Editura Miniped, Bucureşti,  
3. Cernea, M., (2000), “Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea procesului de 

învăţământ” Ed. Discipol, Bucureşti; 
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IMPORTANȚA ACTIVITAȚILOR EDUCATIVE REALIZATE IN 

PARTENERIAT CU PARINȚII 
 

PROF. INV. PRESCOLAR: PRUNA MADALINA – IONELA 
 
În fiecare an realizez un parteneriat cu părinţii elevilor pe care îi îndrum, parteneriat denumit “Doi 

parteneri-un singur scop”. Motivul realizării acestui parteneriat este necesitatea menţinerii unităţii de 
cerinţe în educaţia copilului, necesitatea realizării unei legături reale între şcoală şi familie ca parteneri egali 
în educaţia copilului. Scopul acestui parteneriat este implicarea şi participarea reală a părinţilor în 
activităţile la clasă şi la cele extracurriculare.Ca obiective majore ale acestui parteneriat aş aminti: formarea 
părinţilor în spiritul ideii de parteneri egali în educaţia copiilor; convingerea părinţilor pentru a investi în 
dezvoltarea personală a copilului şi a grupului în ansamblu; implicarea părintilor în atragerea de resurse 
(financiare sau materiale) necesare unei bune desfăşurări a actului educaţional; creearea unui mediu 
educativ pozitiv, favorabil, adecvat pentru o stimulare continuuă a învătarii spontane a copilului; 
achizitionarea de către părinţi a unor informaţii şi cunoştiinţe pe care să le folosească în educarea propriilor 
copii; implicarea părinţilor în atragerea şi găsirea de resurse materiale şi financiare necesare derulării 
serbării de Crăciun, de sfârşit de an şcolar, organizării de excursii şcolare. 

Învățământul primar este o treaptă importantă și responsabilă în cadrul sistemului de învățământ. El 
constituie temelia includerii copilului în activitatea asiduă și ordonată dintr-o colectivitate de semeni, care 
este mereu în schimbare și presupune competitivitate. 

Școala îl învață pe copil să se situeze printre semeni, să se obișnuiască cu anumite cerințe și realități 
sociale. Dar educația în familie constituie prima școală a copilului, partea cea mai importantă a pregătirii 
lui pentru viața socială și productivă. Familia trebuie să fie prima instituție socială care se preocupă de 
asigurarea condițiilor necesare dezvoltării normale a copilului. Școala și familia sunt cei doi poli de 
rezistență ai educației, care contribuie prin mijloace specifice la formarea tinerilor. 

Odată cu intrarea în școală, copilul trăiește în două lumi diferite: una a familiei, colorată încă de 
afectivitatea primei copilării, cealaltă, a școlii, încărcată de noi exigențe și de promisiunile viitorului, la fel 
de importante. Dacă aceste medii educaționale se completează și se susțin, ele asigură într-o mare măsură 
buna integrare a copilului în activitatea școlară și, pe plan mai general, în viața socială. 

Obiectivul cel mai important al colaborării dintre școală și familie în perioada școlarității mici îl 
reprezintă susținerea eforturilor copilului pentru ca acesta să dobândească primele instrumente ale muncii 
intelectuale și să obțină succesul școlar. Clasa reprezintă pentru elevi al doilea mediu de socializare, după 
familie. Aici elevul va trăi și experimenta, va învăța deprinderi sociale necesare pentru viață. 

În activitatea pe care o desfășurăm, am pornit întotdeauna de la „punctele forte”ale elevilor și cele ale 
noastre ca învățător, cum ar fi: ce știe elevul, ce poate să facă, ce îi este îngăduit să realizeze, spre ce are 
înclinații, de ce abilități didactice dispune. 

Apoi am avut în vedere”punctele slabe”pe care vrem să le îndreptăm(ce nu știe elevul, ce n-a înțeles, 
ce nu poate să facă, ce nu ne este îngăduit nouă ca învățători să facem). Este necesară o bună cunoaștere a 
elevilor și totodată o bună cunoaștere a forțelor proprii. Folosirea metodelor interactive ( discuțiile 
colective, interpretarea de roluri, rezolvarea în grup a unor probleme, efectuarea de experiențe) asigură 
condițiile oportune elevilor să se afirme atât individual, cât și în echipă. 

Am ajutat elevii să treacă peste rețineri, să-și exprime în mod deschis opiniile personale, să vorbească 
despre evenimentele la care participă, despre calitățile și defectele lor. Elevii au dobândit nu numai curajul 
exprimării unor opinii, ci și respectul pentru părerile colegilor, ale părinților, pentru adevăr. În felul acesta 
am pus pe fiecare elev în situația de a-și exercita, în clasă, principalele însușiri care-i definesc personalitatea, 
făcându-i participanți activi, dar și colaboratori, parteneri ai noștri în ducerea la bun sfârșit a tuturor 
activităților. 

Calitatea proceselor de comunicare ce se stabilesc în grupul școlar depinde de potențialul comunicativ 
al fiecăruia dintre membrii lui. Educatorul trebuie să dețină înainte de toate, bune calități de mediator pentru 
a-i facilita procesul stabilirii unor interacțiuni directe, sincere, bazate pe încredere între elevi, dar și între 
sine și fiecare dintre elevi. 
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În domeniul colaborării școală-familie, punctul de plecare este cunoașterea prealabilă a părinților de 
către învățător, a familiei, a climatului familial. Activitatea educativă îmbracă și în școala noastră o 
multitudine de forme la următoarele nivele: comitetul de părinți, consiliul reprezentativ al părinților, vizitele 
la domiciliu, corespondența cu părinții, consultațiile pedagogice, implicarea părinților în activitățile școlii, 
activitățile nonformale(excursii, cercuri, serbări, aniversări, cursuri), consultații la cererea părinților. 
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IMPORTANȚA ACTIVIȚĂȚIILOR EDUCATIVE REALIZATE ÎN 
PARTENERIAT CU PĂRINȚII 

 
PROF. INVAȚAMANT PREȘCOLAR: PUI LUCRETIA- MARIA,  

SCOALA GIMNAZIALA ILVA MARE, GPN NR. 2, JUD: BISTRIȚA NASAUD 
 
„Scopul educației nu este să crești volumul de cunoștințe, ci să creezi posibilitatea ca un copil să 

descopere și să inventeze, de a crea oameni care sunt capabili de lucruri noi” Jean Piaget 
 
 În aceastã lume în permanentã schimbare, aflatã sub presiunea competițiilor de orice fel, pãrinții, 

educatorii, comunitãțile locale, statele și guvernele nationale se strãduiesc împreunã sã încurajeze sistemele 
de îmbunãtãțire a educației, pentru a-i ajuta pe copii sã se dezvolte. Unul dintre mijloacele de îndeplinire a 
acestui scop, implicarea familiei în educatie, a existat de generații. 

 Astfel părinţii sunt priviți ca și parteneri în educaţie pentru că ei sunt cei care deţin cele mai multe 
informaţii despre copilul lor, precum şi date despre contextul de dezvoltare al acestuia. Angajarea şi 
responsabilizarea familiei în educaţia copilului sunt fundamentale pentru reuşita participării la actul 
instructiv – educativ.La orice copil, gradul de interes şi de colaborarea a părinţilor cu instituția de 
învățământ este cel mai adesea direct proportională cu rezultatele obţinute de copii. Psihopedagogia 
modernă, centrată pe copil se bazează pe convingerea că familia este primul educator şi cu cel mai mare 
potenţial de modelare.  

 Familiile sunt cele care introduc copiii în cadrul unei instituții de învățământ, luând în considerare 
faptul că grădinița/ școala reprezintă cadrul și ambientul în care copiii sã dobândeascã cunoștințe, să-și 
formeze deprinderi, priceperi și valori necesare pentru a reuși în viatã. Instituțiile de învățământ sunt cele 
care preiau copiii, îi instruiesc și-i trimit înapoi în familiile lor, acolo unde presupun cã le va fi furnizat 
sprijinul de care aceșția au nevoie pentru a crește și a învãța. Cercul acesta în care casa și instituția de 
învățământ își împart acțiunea asupra capacitãții copiilor, este unul ce a fost considerat centrul dezvoltãrii, 
al dezbaterilor și al obținerii informațiilor de orice naturã.  

 Majoritatea instituțiilor educationale au un grup formal de legãturã scoalã-familie, fie cã este 
comitetul de pãrinți, consiliul școlii sau „camera pãrinților”. Relațiile sunt denumite diferit: „implicare 
parentalã”, „parteneriat”, „relație școalã-familie”, dar toate reprezintã convingerea cã, dacã adulții –în 
cadrul celor douã instituții-comunicã și colaboreazã, atunci cei care vor avea de câstigat sunt numai si numai 
copiii. 

 Realitatea de zi cu zi a familiei este diferitã azi de cea a generațiilor anterioare. Pãrinții și copiii își 
petrec mult mai puțin timp împreunã și aproape toți adultii se confruntã cu o permanentã dorințã de a 
echilibra cererile vieții de familie, cu cele ale slujbei. Într-o vreme în care pãrinții se aflã sub presiuni 
fantastice, care-i fac mai puțini capabili sã participe la viața copiilor lor, existã o nevoie și mai mare de a 
se implica, mai ales în educație. 

 Grădinița reprezintă instituția unde se realizează educația formală a preșcolarilor, un mediu creativ 
în care se pun bazele educației copilului. Ea este locul în care preșcolarul învață lucruri noi, învață să 
comunice, să socializeze, să se comporte politicos, să fie independent, își dezvoltă abilitățile motorii. Astfel 
că din acest aspect ea constituie cu certitudine un factor decisiv pentru formarea unui om, pentru dezvoltarea 
fizică și psihică armonioasă acestuia, apt să contribuie la dezvoltarea societății. Un rol la fel de important 
în educația copilului îl exercită familia cu o influență deosebit de adâncă. Educația trebuie să se manifeste 
permanent ca o acţiune coerentă, unitară și consecventă a grădiniței şi familiei deopotrivă. 
 Parteneriatul grădiniţa – familie are o importanță deosebită în dezvoltarea fizică și psihică a preșcolarilor, 
în educația lor. Acesta se impune a fi realizat încă de la vârsta preşcolară, întrucât avantajele sunt divese şi 
constructive în egală măsură pentru părinţi şi preşcolari cât şi pentru cadrele didactice. Familia în speță, 
părinţii trebuie să cunoască mediul în care copiilor învaţă, acţionează, interacționează, se joacă cât şi 
comportamentul acestora, pentru a se putea înlătura eventualele probleme care vor apărea. Cu cât cunosc 
mai bine activitatea desfășurată în grădiniță de copiilor lor cu atât și siguranța că preșcolarii au parte de cea 
mai bună educație survine încă de la început. 
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 Termenul de „parteneriat grădiniță/scoalã-familie” este folosit pentru a sublinia faptul cã instituțiile 
de învățământ, familiile și comunitãțile își împart responsabilitãțile care vizeazã copiii, prin suprapunerea 
sferelor de influențã. Ele pot fi separate, în cazul în care instituțiile respective îsi alocã foarte putin în ceea 
ce privește resursele, scopurile sau responsabilitãțile se pot suprapune creând un spațiu pentru activitãțile 
de parteneriat. 

 Modalitățile de colaborare între grădiniță-familie sunt multiple iar disponibilitatea celor din urmă 
trebuie a fi stimulată. Dintre acestea enumăr următoarele: vizitarea grădiniței, comitetul de părinți, asociația 
de părinți, avizierul grupei, expoziții de lucrări, orele de consiliere individuale, serbările, activitățile 
demonstrative, activitățile extrașcolare. 

 Dintre toate aceste modalități de colaborare, activităţile extracurriculare, dar mai ales serbările fie 
ele cu tematică, au un rol complementar faţă de activităţile didactice şi datorită specificului lor: participarea 
benevolă, desfăşurarea după terminarea programului formal, valorificarea aptitudinilor şi intereselor, 
dezvoltă un alt gen de relaţii între cadrul didactic şi copil. Pentru că nu se impun reguli extrem de riguroase, 
spaţiul de desfăşurare este diferit faţă de cel din grupă/clasă, atmosfera este relaxantă, relaţia dintre 
profesor-copil capătă noi valenţe. Calităţile descoperite la fiecare elev şi dezvoltate în serbările şcolare 
trebuie fructificate mai departe şi în familie, familia fiind considerată de către şcoală un partener de nădejde 
în actul educaţiei. 

 Participarea la activităţile în care copilul ,, joacă ”un rol important, ajută părinţii să descopere că au 
în faţă un alt copil, înzestrat cu talent, apreciat de către comunitate.Prin participarea părinţilor la serbările 
şcolare, copilul va simţi că părinţii îi sunt aproape, că îi apreciază munca, că se bucură împreună cu el şi 
nici o satisfacţie nu poate fi mai mare pentru un copil decât lauda şi aprecierea profesorului, dar în acelaşi 
timp aplauzele şi chiar lacrimile din ochii părinţilor. 

 Serbările reprezintă modalitatea prin care părinţii își pot evalua rezultatele copiilor atât individual 
cât și la nivel de grupă. Ei sunt implicați în amenajarea grupei, decorare, confecționare. Ele sunt benefice 
preșcolarilor întrucât oferă posibilitatea ca aceștia să-și depășească frica, să capete încredere în ei prin 
participarea activă la program evitându-se astfel blocajele psihice. 

 În principiu, serbarea de la gradinita ar trebui să fie o celebrare, o bucurie ce anunţă fie o sărbatoare, 
fie sfârşitul unei etape. Însa din ce în ce mai mult serbările se transformă în adevărate spectacole, ai căror 
privitori cu aşteptări înalte sunt părinţii. Devine o modalitate de a evalua cât de capabil este copilul, cât de 
expresiv, cât de descurcăreţ, cât de bine adaptat.În aceste condiţii, ceea ce se dorea a fi o sărbatoare si o 
bucurie pentru copii devine o provocare pentru educatoare şi o presiune pentru copii, devine un ţel bine 
conturat, iar rezultatele se vor măsura ca atare. Există roluri, există costume, există regie, lumini, sunete, 
muzică, scenarii şi toate acestea, la vârste chiar foarte mici. Nu sunt puţini acei copii care nu reuşesc să se 
comporte întocmai aşteptărilor: plâng, uită, refuză, se blochează, se sperie .Indiferent cât de mult a repetat 
copilul rolul său, cât de bine dezvoltat este din punct de vedere intelectual, reuşita apariţiei sale pe scenă 
depinde de capacitatea de a întelege şi de a exprima ceea ce simte. Dacă adultul nu intuieşte starea copilului 
şi nu îl ajută să găsească modalităti de a se linişti sau de a controla ceea ce simte, copilul va fi copleşit de 
încărcătura afectivă a momentului. 

 La rândul lor, părinţii participă la fel de mult ca şi copiii la serbare. Ceea ce ei simt, ceea ce îi 
preocupă, încrederea sau dezamăgirea, aşteptările lor se transmit copiilor într-un mod indirect. Copiii vor 
reacţiona foarte prompt la ceea ce simt că vine de la părinţi şi vor da curs încrederii sau îngrijorării lor. 
Legatura dintre părinte şi copil este continuă, în ea circulă în permanenţă efecte dintr-o parte în cealaltă şi 
invers.Includem aici părinţi şi educatoare, care îşi construiesc anumite dorinţe şi aşteptări, îşi imaginează 
cum va arăta această serbare şi se aşteaptă ca şi copiii să poată realiza această reprezentare. 

 Împărtăşind succesul sau uneori chiar insuccesul copiilor, părinţii vor deveni mai apropiaţi de 
aceştia, mai înţelegători, mai dornici de a accepta chiar şi anumite comportamente indezirabile, convinşi 
fiind că orice investiţie în dezvoltarea personală a copiilor nu este zadarnică. 

 În concluzie, putem spune că triada, elev-profesor-părinte, are un rol deosebit în educaţie, 
colaborarea dintre aceşti trei factori contribuind la atingerea finalităţii educaţiei - formarea, dezvoltarea şi 
modelarea personalităţii copilului. 

 ,, COPILUL – o taină pe care întâi trebuie să ne dorim să o descifrăm şi apoi să lucrăm neîntrerupt 
pentru asta, părinţi şi profesori. Trebuie să-l înţelegem, ca apoi să se înţeleagă pe sine şi lumea în care 
trăieşte.’’ 
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 MAGIA SĂRBATORILOR DE IARNĂ- TRADIȚII ȘI OBICEIURI 
 IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE 

 IN PARTENERIAT CU PĂRINȚII 
  

 INSTITUTOR RĂCARU LUMINIȚA FLORINA 
 
 În luna decembrie, copiii simt cel mai intens euforia zilelor de sărbătoare, a colindelor, a serbărilor 

de la grădiniță și a despachetării cadourilor. Începutul iernii reprezintă pentru ei primele momente în care 
se pot bucura de zăpadă și de vacanță. 

 În contextul actual, când relaționarea directă și socializarea sunt condiționate de regulile impuse de 
pandemie, părintele se află in ipostaza de a înlocui, in partea de desfășurare fizică, practică activitatea 
educatoarei. Părintele ”mijlocește” relația copilului cu grădinița, punându-i acestuia la îndemână mijloace 
tehnice de interacționare. 

 Cu toții știm că preșcolarii, în această perioadă, se pregăteau pentru serbare. Colinde, poezii, 
ornamente din hârtie pentru împodobirea clasei, planșe colorate și multe alte materiale haioase umpleau 
clasele la sfârșit de an, pentru a le face părinților surprize și pentru a-l aștepta pe Moșul într-o atmosferă de 
poveste. În orice context, pandemie sau nu, toții copiii se bucură de magia sărbătorilor de iarnă. 

 Când se apropie sărbătorile de iarnă, cu toții ne întoarcem, măcar un pic, în copilăria noastră. Cel 
mai frumos mod de a retrăi acele momente este de a le vedea prin ochii copiilor noștri. La ei, bucuria se 
manifestă proaspăt și viu, fără grijile și preocupările adulților. Atunci când le vedem privirea strălucitoare 
și zâmbetul deschis în așteptarea moșului, simțim cu adevărat că spiritul Crăciunului nu o poveste de 
adormit copiii, ci o istorie care înfrumusețează toate vârstele. Stă în puterea noastră să transformăm aceste 
zile în amintiri memorabile, care să stârnească emoție și peste ani. E bine ca cei mici să știe că perioada de 
Crăciun nu inseamnă doar venirea Moșului și mâncăruri delicioase. Spuneți-le povestea nașterii lui Iisus și 
tot ceea ce e legat de semnificația spirituală a acestei sărbători. 

 Sunt atât de multe idei de activități în familie: împodobirea bradului, învățarea colindelor(ascultați 
și cântați împreună), mersul la colindat, jocuri în care să fie implicați, împodobirea casei, etc. 

 Mersul la colindat e un obicei românesc vechi, implică emoție și bucuria întâlnirii cu ceilalți. Învățați 
împreună o colindă nouă sau învață-l colindele pe care le știai când tu erai copil. Repetați-le înaintea 
Crăciunului, seara, înainte de culcare, în mașină. Iar în Ajun, anunțați-vă prietenii și rudele că veniți la 
colindat! 

 Este foarte important să implicăm copiii în pregătiri, să le dăm responsabilități pe măsura vârstei și 
interesului lor. Dăți-le voie, de exemplu, să-și decoreze camera festiv, cu luminițe și crenguțe de brad. 
Împodobiți brăduțul de Crăciun.  

 Crăciunul este prin excelență un anotimp al dăruirii, al compasiunii, însă noi trebuie să fim buni și 
milostivi tot timpul anului. Să îi învățăm pe cei mici bucuria de a dărui și altora din fericirea lor. Putem 
face un pachețel mic cu dulciuri și și să îl ducem împreună unui copilaș sărman. Putem implica copiii într-
una din nenumăratele campanii umanitare promovate în diverse medii(donarea de jucării, vizitarea unor 
bătrâni, etc).  

 Ieșiți împreună afară, la o partidă de bulgăreală (dacă aveți zăpadă) sau la patinoar. Pregătiți împreună 
niște ornamente de Crăciun. Există nenumărate tutoriale pe site-urile de specialitate, mai ușoare sau mai 
complexe. Petreceți o după-amiază meșterind niște decorațiuni care vor împodobi casa voastră în Ajun. 
Satisfacția celor mici va fi imensă. Învățați copiii să-și exprime sentimentele. 
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 Crăciunul e o sărbătoare de familie, de tihnă în pacea căminului. Stați împreună la masă cu cei dragi 
si povestiți! Să profităm de toate clipele petrecute cu cei dragi și să spunem pentru ce suntem recunoscători. 
E un exercițiu de gândire pozitivă, de optimism și confort psihic. Faceți poze, chiar dacă aveți friptura în 
cuptor, de dat cu aspiratorul sau cineva vă solicită telefonic. 

 Faceți-vă timp! Peste ani, toată oboseala va fi uitată. Vor rămâne doar amintirile. Faceți-le 
memorabile! Sfat! Nu le schimbați programul doar pentru că sunt sărbătorile! Copiii au nevoie de aceeași 
rutină și același program de masă și somn. Nu vreți ca cei mici să fie smiorcăiți și epuizați.Petreceți mai 
mult cu copiii în această perioadă. Bucurați-vă de momentele de comuniune și intimitate cu cei dragi, 
apreciați simplul fapt că sunteți, că existați.  

  
  

Sărbători binecuvântate tuturor! 
 
 
 
 
Bibliografie:  
-Curriculum pentru Educatie Timpurie, 2019.  
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IMPORTANȚA ACTIVITAȚILOR EDUCATIVE 

 IN PARTENERIAT CU PARINȚII 
 

PROF. RACEANU DANUBIA-ILEANA, 
 LICEUL TEHNOLOGIC BALTENI, JUDEȚUL GORJ 

 
În Dicționarul explicativ al limbii române termenul parteneriat presupune: „ asocierea a doi sau mai 

mulți parteneri.” Cu alte cuvinte, pentru o bună formare și dezvoltare a copiilor, un rol important revine 
părinților, prin implicarea lor în procesul instructiv – educativ. 

Educaţia, definită în termeni foarte generali, este un proces al cărui scop esenţial este de a uşura o 
anumită modificare de comportament. Părinţii sunt primii profesori ai copilului, ei începând educarea lui 
în mediul familial. De cele mai multe ori, comportamentul parental este inspirat din propria experienţă de 
viaţă a acestora, astfel perpetuând atât aspecte pozitive cât şi negative, pe parcursul mai multor generaţii. 
Împreună cu părinţii, şcoala îşi are rolul bine stabilit, intervenind în dezvoltarea primară a copilului.  

Pentru ca un copil să aibă succes în şcoală şi mai apoi pe parcursul vieţii, specialiştii, printre care 
Daniel Goleman, Inteligenţa emoţională, spun că există şapte elemente esențiale ce încep să se formeze 
încă din mediul familial și se dezvoltă pas cu pas odată cu pătrunderea în orizontul cunoașterii, și anume, 
școala, bucurându-se de un real succes prin susținerea părinților : 

Încrederea – sentimentul de siguranţă, certitudinea că se poate bizui pe ajutorul celor din jur în 
demersul său spre cunoaştere şi devenire; 

Curiozitatea – dorinţa de a descoperi ceva nou; 
Intenţia – pornirea interioară, conştientă, însoţită de dorinţa de a realiza ceea ce îţi propui; 
Controlul de sine – capacitatea de control asupra faptelor proprii; 
Raportarea – dorinţa şi capacitatea de a se alătura unui grup, de a participa la activitatea acelui grup 

încercând să se facă înţeles şi să-i înţeleagă pe ceilalţi; 
Comunicarea – puterea de a transmite şi a face cunoscute celorlalţi, propriile idei şi sentimente; 
Cooperarea – lucrul în echipă cu scopul realizării unui obiectiv comun. 
Modalitățile de colaborare între școală și familie sunt multiple, totul depinzând de gradul de implicare 

și de dorința de implicare în clădirea viitorului. 
Pentru creșterea implicării părinților în activitățile școlii apreciem că sunt necesare a fi aplicate 

constant următoarele exemple de bune practici: 
a) Elaborarea de către fiecare școală a unor programe – numite programe de educare/implicare a 

părinților în activitatea școlară - care să fie cunoscute de elevi și părinți care să contribuie la creșterea 
implicării și responsabilizării părinților în activitățile școlare; 

b) Obținerea unei implicări benevole a părinților, de bună voie, care numai astfel poate fi benefică, 
iar sprijunul acordat este real; 

c) Implicarea părinților în activitățile extrașcolare; 
d) Participarea părinților, alături de copil, la activitatea de învățare de acasă; 
e) acordarea unei zile libere din partea angajatorilor pentru prezența părinților la ședințele cu părinții 

sau la întâlnirile cu personalul școlii. 
În calitate de profesor, am încercat mereu să am o bună colaborare cu părinții și am organizat 

împreună cu elevii mei diferite activități prin care solicitam prezența părinților, astfel încât copiii să simtă 
că au un sprijin real și din partea familiei, observând în felul acesta spiritul creativ și încrederea că sunt cei 
mai buni, de vreme ce îi au alături pe cei care le-au dat viață. Mai ales în situația actuală, având în vedere 
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situația dificilă pe care o traversăm cu toții, este de maximă necesitate o colaborare între școală și familie 
pentru a putea atinge obiectivele propuse, și anume, educarea copiilor.  

De asemenea, împreună trebuie să susținem copiii și să le dăm încrederea că totul va fi bine și că 
nimic nu este imposibil, ci trebuie tratat ca o provocare ce ne întărește și ne pregătește pentru viață. 

Prin implicarea părinților în activitățile școlare și extrașcolare se descoperă noi modalități de educare 
a copiilor bazate pe colaborare și comunicare. Cei doi factori au un scop comun și anume educarea și 
formarea copilului pentru viață. 

 
 
 
Bibliografie  
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE ÎN PARTENERIAT CU 

PĂRINȚII 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR - RADU ANTOANETA -BIANCA 
ȘC. GIMNAZIALĂ “DR. EMANUIEL RIGLER”, 

 ȘTEFAN CEL MARE, JUD. NEAMT 
 
 Termenul parteneriat este „definit ca asocierea a doi sau mai mulţi parteneri, iar în literatura de 

specialitate, parteneriatul reprezintă modalitatea, formală sau informală, prin care două sau mai multe părţi 
decid să acţioneze împreună pentru atingerea unui scop comun.” 

Prin încheierea parteneriatelor cu părinţii, aceştia sunt încurajaţi să ia parte la planificarea şi derularea 
programelor educative pentru copii, ceea ce implică o responsabilizare şi o eficienţă sporită. Astfel, părinţii 
au posibilitatea să-şi cunoască mai bine copiii, modul lor de manifestare în viaţa de grup, pot înţelege mai 
bine rolul lor educativ. Printre obiectivele principale ale colaborării dintre instituţiile educative şi familie 
putem aminti: înlăturarea factorilor perturbatori în cadrul comunicării grădiniţă - şcoală –familie; creşterea 
gradului de implicare a părinţilor în toate activităţile şcolare şi extraşcolare; schimbarea mentalităţii 
neadecvate a unor părinţi faţă de grădiniţă / şcoală; cunoaşterea de către părinţi a posibilităţilor şi nevoilor 
psiho-fizice ale copiilor; învăţarea unor deprinderi şi tehnici de muncă intelectulală sub formă de activităţi 
comune elevi – părinţi – cadre didactice. Majoritatea părinţilor au nevoie de informaţii de bază referitoare 
la copiii lor. Ei vor să fie informaţi despre scopul de bază al programului educativ la care participă copiii 
lor şi doresc să fie implicaţi în luarea deciziilor. Părinţii vor să fie la curent cu progresele copilului. Pentru 
realizarea parteneriatului cu părinţii este esenţial ca: părinţii să fie priviţi ca participanţi activi, care pot 
aduce o contribuţie reală şi valoroasă la educarea copiilor lor; să se recunoască şi să se valorifice 
informaţiile date de părinţi referitor la copii; părinţii să ia parte la adoptarea deciziilor referitoare la copiii 
lor; responsabilitatea să fie împărţită între părinţi si educatoare; părinţii să facă parte din comitetele de 
părinţi; să ajute la continuarea programului educativ acasa; să urmarească în mod regulat progresul copiilor 
lor; să ia parte, să sprijine activităţile extraşcolare organizate împreuna cu educatoare. Datorită diferenţelor 
de scopuri, resurse, pregătire, valori, nevoilor diferite, percepţii, atitudini, de foarte multe ori exista 
posibilitatea apariţiei unor conflicte între părinţi şi educatoare ce pot fi determinate de: o slaba colaborare; 
lipsa de informaţii; intoleranţa la stilul de viaţă al celuilalt, la opiniile sau chiar la prezenţa fizică; 
neacceptarea unor diferenţe de pregătire, condiţii sociale, morale, religie, nationalitate…; lipsa unor 
preocupări în sensul construirii relaţiilor de colaborare; numărul limitat al întâlnirilor dintre educatoare şi 
părinti; neclaritate în rolurile fiecăruia şi în responsabilităţile ce le revin; disponibilitatea redusă a părinţilor 
de a participa la activităţi ; gradul scăzut de interes al unor părinţi faţă de educaţie şi evoluţia copilului.  

De aceea, cele mai importante căi de rezolvare a conflictelor sunt: cunoaşterea reciprocă; 
comunicarea periodică cu aspecte formale şi informale; acceptarea reciprocă, înţelegere şi toleranţă faţă de 
diferenţe; evaluarea permanentă a relaţiilor comune; sprijinul acordat familiei în raport cu creşterea şi 
educarea copilului; atmosfera destinsă, non-formală şi pozitivă în întâlnirile cu părinţii; educatoarea trebuie 
să fie pregatită să asculte, să fie interesată despre sugestiile date de părinţi; atunci când ei simt că ideile le 
sunt luate în serios se vor implica mai mult în sprijinirea copilului şi a grădiniţei . În acest proces de 
colaborare, rolul conducător îl are educatoarea. Ea poate să orienteze, să ajute familia în sarcinile ce-i revin, 
să asigure o unitate de vedere şi de acţiune.  

După părerea mea, cultivarea unor relaţii de parteneriat efectiv între grădiniţă şi familie, în sprijinul 
educaţiei şi creşterii copilului constituie cheia succesului viitor în adaptarea şi integrarea şcolară. Relaţiile 
de colaborare dintre părinţi şi unitatea de învăţământ pe care o frecventează copilul lor constituie primul 
pas către o educaţie deschisă, flexibilă şi dinamică a personalităţii copilului. Procesul de colaborare cu 
părinţii asigură atingerea scopului educaţional, şi anume de a obţine dezvoltarea globală a copilului. Prin 
colaborarea părinţilor cu grădiniţa, aceştia pot completa, sprijini şi dezvolta personalitatea copilului. 

 O educaţie adevărată şi reală se fundamentează în familie şi se continuă în grădiniţă şi şcoală. Pe de 
altă parte, tot ceea ce copilul învaţă în grădiniţă pierde din importanţă şi eficienţă în condiţiile în care părinţii 
nu întăresc şi nu valorifică programul educativ desfăşurat în cadrul grădiniţei. Toate aceste motivaţii conduc 
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la necesitatea realizării parteneriatelor reale dintre familie şi grădiniţă, în care spre beneficiul copiilor, 
implicarea familiei în viaţa grădiniţei să fie una concretă, activă şi de durată, aşa încât membrii acestora să 
devină parteneri reali în educaţia copiilor lor. 

 Educaţia extraşcolară permite de asemenea implicarea directă a preşcolarilor în activităţi. Teme 
precum: “Bun rămas, grădiniţă dragă! ”, “Crăciunul în inimile noastre”, “Martie - Mărţişor”, “1 
Decembrie”, “Şezătoare la muzeu” sunt foarte cunoscute și foarte îndrăgite de elevi și părinți, deoarece îi 
provoacă să se implice afectiv şi efectiv în realizarea sarcinilor, în căutarea şi sortarea materialelor necesare, 
în culegerea de informaţii şi curiozităţi referitoare la tema aleasă. 

 Am considerat că implicând părinții în activități școlare și extrașcolare, acestea vor fi mai atractive 
pentru preşcolari, iar părinții vor fi mai implicați și mai conștienți de actul didactic, de importanța grădiniţei 
în viața copilului, realizând, astfel progres în activitatea didactică. 

În urma derulării parteneriatului grădiniţă-familie am constatat un progres în ceea ce priveşte 
antrenarea preţcolarilor într-un număr cât mai mare de activităţi extraşcolare şi în domenii diverse, iar în 
alegerea strategiilor de abordare am avut în vedere compararea obiectivelor din taxonomiile cognitive, 
afective şi psihomotrice, cu tipurile de inteligenţă sau cu diverse metode şi tehnici, în funcție de nivelul 
grupei pe care o conduc. În asemenea situaţii, măiestria profesorului trebuie susţinută de diagnoza 
psihologică, fiind necesară în acelaşi timp şi o colaborare directă, permanentă între profesor, părinte şi 
copil. 

Serbările şcolare reprezintă evenimente de o importanţă deosebită în activitatea elevilor şi în viaţa 
familiilor acestora-atât din punct de vedere afectiv, cât şi cognitiv, dând ocazia elevilor de a prezenta, într-
o manieră personală şi originală, tot ce au învăţat pe parcursul unui semestru sau an şcolar. Acest tip de 
activităţi extracurriculare au reprezentat întotdeauna un prilej de manifestare inedită al talentului nativ al 
copilului. Este o ocazie în care copilul îşi poate pune în valoare inteligenţa dominantă descoperită şi 
valorificată de cadrul didactic. De multe ori familia este surprinsă de potenţialul propriului copil. 

Cântecul, dansul, recitarea de poezii sau interpretarea unor piese de teatru reprezintă câteva dintre 
formele de manifestare prin care copilul îşi satisface nevoia de afirmare de joc, căpătând încredere în 
propriul potenţial artistic şi cognitiv. De aceea o sărbătoare şcolară reprezintă un mijloc eficient de educare, 
de influenţare formativă a copiilor, de sudare a colectivului, de asigurare a unor contexte educaţionale în 
care relaţionările se produc în condiţii inedite, de încurajare a talentului, de dezvoltare a aptitudinilor şi de 
stimulare a copiilor timizi sau mai puţin talentaţi. Este foarte indicat ca pe parcursul serbării să iniţiem 
momente interactive părinţi-copii :jocuri, scenete, recitare, dansuri populare, cântece pe care părinţii fie le 
cunosc, fie le învaţă împreună cu copiii. Toate acestea contribuie la sudarea relaţiilor dintre copii şi părinţi, 
atmosfera să fie mai caldă, de sărbătoare a tuturor vârstelor. 
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 SARBATORI DE POVESTE 

 
 PROFESOR MARIANA RADU 

 CLUBUL COPIILOR GURA HUMORULUI 
 JUDEȚUL SUCEAVA 

 
 Apropierea Sărbătorilor de iarnă are, de fiecare dată, ceva magic... Cei mici și cei mari, deopotrivă, 

ne lăsăm cuprinși de nostalgie și redevenim copii, fie ți pentru o singură zi! 
 Anul acesta a fost diferit făță de tot ce am trăit până acum, dar inamicul nevăzut, deși viral, nu a 

reușit să ne împiedice să desfășurăm activități educative la care au fost prezenți, alături de profesori, atât 
elevii, cât și părinții sau bunicii lor, într-un parteneriat echilibrat, bazat pe respect, sprijin și susținere, care 
ne dă forța de a merge mai departe și de a găsi soluțiile cele mai potrivite pentru educația copiilor.  

 La Clubul Copiilor Gura Humorului, activitățile educative organizate pentru marcarea Sărbătorilor 
de iarnă au debutat de ziua Sfântului Nicolae. Pentru a-l aștepta cum se cuvine pe moșul cel bun care umple 
ghetuțele frumos lustruite cu dulciuri și mici cadouri, am avut o întâlnire on-line, la care invitatul nostru 
special a avut triplă calitate: de preot, profesor și părinte a trei băieței minunați, înscriși la cercurile noastre. 
Am ascultat cu interes tot ce ne-a relatat despre Sfântul Nicolae, ierarhul din localitatea Mira, cel mai 
cunoscut și iubit sfânt al Bisericii Ortodoxe, ocrotitor al celor acuzați pe nedrept, al comercianților și al 
călătorilor, al fetelor nemăritate și al mireselor și, în mod special, al copiilor mici. 

 Acest mult-iubit sfânt a fost rânduit spre cinstire în ziua de 6 decembrie pentru că în această zi el i-a 
apărut în vis Sfântului Împărat Constantin cel Mare, cerându-i să-i ierte pe cei trei tineri nevinovați care 
urmau a fi omorâți a doua zi. 

 Cele mai multe date biografice despre ierarhul din Mira provin din lucrarea medievală „Legenda 
aurea”, scrisă de Iacob de Voragina, în anul 1264. Odată cu încreștinarea slavilor, cartea amintită a fost 
tradusă în limba slavonă, drept pentru care cultul Sfântului Nicolae l-a înlocuit pe cel al zeului Mikula al 
agriculturii. 

 Treptat, sfântul din Mira a început să aibă parte de un cult tot mai accentuat. Astfel, multe dintre 
bisericile închinate sau nu acestuia, au fost împodobite cu un ciclu întreg de fresce biografice înfățișând 
principalele momente din viața sfântului. 

 Astăzi, ierarhul din Mira este cunoscut în toată lumea, fiind mult cinstit și iubit de credincioșii de 
pretutindeni. Precum odinioară Sfântul Nicolae și-a pus sufletul pentru poporul său, tot așa și astăzi, el își 
înalță rugăciunea cea cu îndrăzneală pentru nevoile tuturor celor care-l caută cu credință. 

 Pornind de obiceiul lui Moș Nicolae de a face daruri copiilor cuminți, dar și nuielușe celor 
neastâmpărați, elevii noștri au pregătit o expoziție cu lucrări plastice inedite, pictând cu talent și inspirație 
ghetuțe cu... sentimente: bucurie, înțelegere, armonie, prietenie, bunătate, generozitate, iertare, iubire, 
fericire, încredere, credință și speranță! 

 Iar pentru că atmosfera creată era de poveste, am ascultat în continuare și trei povești minunate cu 
Sfântul Nicolae, în interpretarea actriței și povestitoarei Georgiana Popan. 

 Dar activitățile educative nu s-au oprit aici... Inspirați de jocul didactic omologat ”Poveste de 
Crăciun”, am lansat o frumoasă provocare elevilor noștri de a scrie povești izvorâte din sufletele lor 
inocente, pe care ni le-au împărtășit la ultima întâlnire on-line, pe care am întitulat-o ”Serbare de Crăciun”. 
Costumați în spiriduși și crăciunițe, copiii au colindat în grai dulce, bucovinean, au spus poezii și au citit 
scrisorile pregătite pentru Moș Crăciun, iar de data aceasta, dorința cea mai fierbinte a fost ”să avem, întâi 
de toate, sănătate și pe toți cei dragi alături pentru a petrece frumoasele Sărbători de Crăciun împreună, 
îmbrățișați și ținându-ne de mâna!” 

 Totodată, pentru a fi în comuniune cu spiritul Sărbătorilor, am promovat un proiect caritabil ”Mă 
implic și ajut”. În cadrul acestui proiect, elevii au confecționat decorațiuni din materiale reciclabile, apoi 
le-au vândut, iar din suma obținută au cumpărat cadouri și alimente pentru cinci copilași din familii cu o 
situație materială precară. 

 Crăciunul este celebrarea zilei de naștere a Domnului Iisus Hristos. Un colind spune: Că-i născut un 
domn prea bun / Cu numele lui Crăciun, / Că-i născut un om frumos, / Cu numele lui, Hristos. 
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 Reprezentarea actuală a lui Moș Crăciun cu plete dalbe, îmbrăcat în costum roșu, cu sacul doldora 
de jucării sau alte atenții, deplasându-se în sanie trasă de reni sau de cerbi, nu ține deloc de vechile tradiții 
românești, ci reprezintă un împrumut târziu din lumea apuseană. Când vine vorba despre Moș Crăciun, 
personajul central al sărbătorilor de iarnă, toată lumea știe câte ceva. Bunăoară, toată lumea, și mai ales 
copiii, îl asociază pe Moș Crăciun cu acel personaj ghiduș, ce apare în toate galantarele super-marketurilor 
și în reclame la televizor, îmbrăcat într-un costum roșu, cu un sac plin de cadouri în spate, având barba și 
părul albe. Alții știu că Moșu’ trăiește undeva în Laponia, de unde, în noaptea de 24/25 decembrie, pornește, 
într-o sanie trasă de reni, al căror șef este Rudolf, să aducă tuturor copiilor jucăriile pe care le confecționează 
de-a lungul întregului an cu ajutorul spiridușilor. Frumos, dar…..neconform cu adevăratul sens a lui Moș 
Crăciun. 

 Întrebând tradiția românească despre Moș Crăciun, aflăm lucruri deosebit de interesante și 
surprinzătoare. El este Bătrânul Crăciun și Regele Păstorilor. Tradiția creștină spune că Moș Crăciun ar fi 
fost proprietarul staulului în care a născut Fecioara. Că a fost un om bogat și rău, care ar fi refuzat să dea 
ajutor Mariei, de n-ar fi intervenit nevasta sa, Crăciuneasa. Ba mai mult, de furie că femeia i-a ajutat pe 
străini, el i-ar fi tăiat mâinile de la coate, dar acestea s-au refăcut miraculos în scalda Pruncului. Pentru 
inima ei bună, Crăciuneasa trece drept patroană a moașelor. În fața unei asemenea minuni, Crăciun însuși 
se spășește și se creștinează, devenind primul dintre sfinți. S-a spus și că personajul popular ar fi continuarea 
unei vechi zeități păgâne a locului. În vechime, creștinii sărbătoreau tot acum și Anul Nou, ceea ce explică 
faptul că Anul nou actual -1 ianuarie, mai este numit pe alocuri și Crăciunul cel mic. 

 Obiceiurile calendaristice și cele legate de viața de familie sunt o componentă perenă a culturii 
noastre tradiționale. Cele mai răspândite și mai fastuoase s-au dovedit a fi cele legate de marele Praznic al 
Crăciunului și de sărbătorirea Anului Nou. Repertoriul tradițional al obiceiurilor și tradițiilor românești 
cuprinde pe lângă colindele propriu-zise – cântece de stea, vicleimul, plugușorul, sorcova, vasilica, jocuri 
cu măști (turca, cerbul, brezaia), teatrul popular, dansuri (căluții, călușeii) și o seamă de datini, practici, 
superstiții, ziceri, sfaturi cu originea în credințe și mituri străvechi sau creștine. Acestea exprimă 
înțelepciunea populară, realul sau fantasticul, esențe ale bogăției noastre spirituale. 

 Fascinați de tradiții și obiceiuri, elevii au colaborat la editarea unei mici cărți digitale, în care au 
inclus fotografii sugestive, lucrări plastice inspirate din peisajele de vis și felicitări pictate pe scoarță de 
copac. 

 Sărbătorile de iarnă reprezintă o experiență unică, deopotrivă încărcată de veselie, dramatism, ironie 
și poezie. Un amalgam de contraste pe care doar românii îl pot armoniza atât de bine. Mesele îmbelșugate, 
poveștile și colinda duioasă, cântecul vesel, dansul dramatic, căldura și ospitalitatea gazdelor, toate acestea 
ne scot din cotidian. Indiferent dacă ești în Moldova, în Transilvania, în Oltenia sau în Dobrogea, iarna are 
o încărcătură și o aromă anume. Tradițiile și obiceiurile românilor diferă de la o zonă la alta, dar frumusețea 
lor, unicitatea și ineditul sunt cuvinte care nu lipsesc din nici o descriere. Cele mai multe tradiții și obiceiuri 
care înconjoară sărbătorile de iarnă se respectă cu strictețe în zonele rurale din Bucovina și Maramureș. 
Conform tradiției, sărbătorile de iarnă se petrec acasă în familie, alături de cei dragi. 

 Prin activitățile desfășurate am dorit să promovăm tradițiile și obiceiurile strămoșești pentru a 
contribui la păstrarea identității naționale, iar prezența constantă a părinților alături de copii și de noi, 
profesorii, în activitățile on-line, demonstrează interesul acestora pentru tema aleasă, dar și importanța 
parteneriatului Școală-Familie pe tot parcursul actului educațional. 

 
Sărbători magice tuturor! 
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SĂRBĂTOAREA CRĂCIUNULUI 

 

PROF. ÎNV. PRIMAR RAŞCOVICI CLAUDIA MARIA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ ARON COTRUŞ” CERGĂU MARE  
 

 Decembrie este cea mai aşteptată şi mai îndrăgită lună a anului de toată lumea, dar în special de copii. 

Marile bucurii pe care ni le aduce această ultimă lună a anului sunt Sărbătorile Crăciunului, cu toate 

credinţele şi datinele care le însoţesc. Această minunată sărbătoare este marcată de emoţie, de iubire pentru 

cei din jur. 

 Prin Proiectul „ Magia sărbătorilor de iarnă” derulat în şcoala noastră am dorit să cultivăm în rândul 

elevilor conştiinţa valorii nepreţuite şi a tradiţiilor şi oboceiurilor. În fiecare an antrenăm elevii, părinţii, 

comunitatea locală pentru a participa cu multă emoţie la activităţile organizate. 

 Obiectivele proiectului: păstrarea tradiţiilor culturale ale familiei şi comunităţii; cultivarea spiritului 

de toleranţă interetnică; realizarea colaborării copiilor ce aparţin unor medii diferite, cultivarea spiritului şi 

valorilor voluntariatului în conştiinţa elevilor, părinţilor. 

 Activităţile au presupus o muncă de echipă. Astfel am organizat o expoziţie cu lucrările elevilor, 

serbare şcolară ,,Uite, vine Moş Crăciun!”; activităţi de voluntariat prin care elevii şi părinţii ai învăţat să 

identifice problemele comunităţii şi să se implice în rezolvarea lor, concert de colinde şi obiceiuri: Capra, 

Sorcova, Plugişorul 

 Crăciunul reprezintă pentru fiecare dintre noi un moment deosebit. E o sărbătoare care ne face să ne 

privim viaţa altfel, să-i vedem pe ceilalţi într-o lumină favorabilă, să ne deschidem sufletul mai uşor.  
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 SĂRBĂTORILE DE IARNĂ  

 
RAȚIU ANDREEA: PROFESOR PSIHOPEDAGOG 

CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ  
ȘIMLEU SILVANIEI, SĂLAJ 

 
 Iarna este anotimpul friguros, dar totodată mai are şi un simbol aparte. Odată cu iarna, în casele 

oamenilor intră şi un spirit de sărbătoare, un spirit de veselie, de bucurie, care ne face pe toţi mai buni, ne 
face să fim mai iubitori şi mai ales ne face să dăruim cadouri persoanelor dragi. 

 Sărbătorile de iarnă sunt menite a-ţi conferi o linişte sufletească aparte. Sunt momente de linişte care 
te îndeamnă la meditare, te ajută să-ţi pui ordine în gânduri şi să te dezlipeşti cât poţi de grijile şi nebunia 
zilelor noastre. 

 Cel mai important lucru, după părerea mea, este acela de a petrece şi de a împărtăşi aceste momente 
de reală importanţă cu cei mai dragi şi mai iubiţi oameni din viaţa noastră. 

 În această perioadă, afară, cât vezi cu ochii, este numai alb, simbolul purităţii şi al inocenţei; până şi 
natura îmbracă haine de sărbătoare. 

 Fiecare dintre noi aşteptă cu nerăbdare venirea vacanţei şi totodată a sărbătorilor de iarnă. 
 Pentru copii, cea mai aşteptată sărbătoare este cea de Sfântul Nicolae, care se sărbătoreşte pe 6 

decembrie. 
 Obiceiul din străbuni este ca în ajun de Sfântul Nicolae, copii să-şi cremuiască ghetele pentru a fi cât 

mai curate atunci când îi vizitează ,,moşul” cel cu daruri. Pentru cei mai puţin cuminţi şi mai dezordonaţi, 
moşul aduce o nuieluşă. 

 Precum toată lumea ştie, iarna este perioda în care S-a născut Mântuitorul nostru Iisus Hristos la 
Betleem, într-un staul de boi. Magii vestiseră Naşterea Sa cu mult timp înainte şi când Acesta s-a născut, s-
au înfăţişat cu daruri la El şi i s-au închinat. Darurile au fost cele mai alese: aur, smirna, si tamaie. 

 Aşa cum magii i-au dăruit lui Hristos daruri, aşa şi noi dăruim de Crăciun celor dragi tot ce avem 
mai bun, chiar dacă nu avem posibilitatea să le oferim daruri scumpe cum i-au adus lui Hristos, dar măcar 
iubire le putem oferi şi aceasta este mai de preţ decât toate darurile scumpe din lume. 

 Probabil că mulţi dintre noi visează la sărbătoarea Crăciunului precum în poveşti, la uşa sobei, unde 
să auzi doar pocnetul lemnelor ce ard cu repeziciune pentru a forma o undă de căldură în încăpere. Mirosul 
de cozonaci proaspăt copţi, mirosul crengilor de brad care parfumează toată casa, iar în depărtare glasurile 
colindătorilor sfârşiţi de gerul cumplit, dar care nu ar renunţa la colind pentru nimic în lume, acesta este un 
Crăciun perfect. 

 Ziua de 20 Decembrie – Ignatul – este o zi în care s-au păstrat o serie de practici magice precreştine. 
Se spune că este bine să se taie porcii sau un alt animal din gospodărie. Cel care vede sânge în această zi 
este ferit de boli. 

 Ziua de 23 Decembrie – Preziua Ajunului de Crăciun . In această zi există obiceiul ca în anumite 
zone ale ţării să se facă preziceri despre vremea, bogăţia şi recoltele viitoare. 

 În perioada Crăciunului, străvechea sărbătoare creştină, copiii din toate regiunile ţării merg la casele 
gospodarilor să le ureze sănătate, viaţă lungă, belşug, cântând colinde care au înfruntat timpul. 

 Cele mai cunoscute colinde sunt: Florile dalbe, O, ce veste minunată!, Vin colindătorii, Pluguşorul 
etc 

 Obiceiul colindatului a înglobat în el nu numai cântec şi gest ritual, ci şi numeroase mesaje şi 
simboluri ale unui străvechi spiritualităţi româneşti. El s-a păstrat asociindu-se cu celebrarea marelui 
eveniment creştin care este Naşterea Domnului Iisus Hristos. 

 Postul Crăciunului ia sfârşit, şi fiecare se poate bucura de mâncărurile tradiţionale: preparate din 
porc, sărmăluţe, cozonaci. Cele trei zile de sărbătoare aduc linişte şi pace în casă. 

 În ajunul Anului Nou merg din nou copiii la colindat cântând Pluguşorul. 
 Pentru cel mai important moment, trecerea în Noul An, pregătirile se reiau. În săptămâna dintre 

Crăciun şi Anul Nou, în toate satele, cetele de flăcăi se pregătesc pentru ,,urat”, sistem complex de datini 
şi obiceiuri. Pe înserat, în Ajunul Anului Nou sunt aşteptaţi să apară Ursul, Capra, Căiuţii, Jienii etc. 
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 Faptul că aceste traditii se practică la cumpăna dintre ani este justificat de simbolistica zilei de 31 
decembrie, care în gândirea populară reprezintă data morţii şi a renaşterii ordinii cosmice.  

 Structura ceremonială a obiceiului este în acelaşi timp plină de forţă şi vitalitate. Muzica şi dansul, 
remarcabile prin virtuozitate şi dinamism, măştile pline de expresivitate, alcătuiesc un spectacol unic. 

 În diferite zone ale ţării, costumaţia, interpretarea pot fi diferite, dar obiceiul este în esenţă acelaşi. 
Dacă acest fel de manifestare ne duce cu gândul la arhaice practici magice de alungare a maleficului, 
Pluguşorul, alt obicei, este strâns legat de mitul fertilităţii. Vorbe frumoase de prosperitate şi belşug sunt 
adresate de cetele care vin cu Pluguşorul, fiecărei gospodării. Ca o incantaţie magică, textul urării se 
transmite din tată în fiu şi nu există român care să nu-l cunoască. 

 Prima săptămână din ianuarie este marcată de două importante sărbători creştineşti: Botezul 
Domnului (Boboteaza) pe 6 ianuarie, şi Sfântul Ion pe 7 ianuarie. Toţi românii se duc la biserică de 
Bobotează şi iau apa sfinţită, apă atât de necesară pentru tămăduire şi purificare. În satele şi oraşele aşezate 
pe maluri de ape, tinerii se întrec să scoată la mal crucea aruncată de preot în apa îngheţată. Cel ce va reuşi, 
va avea parte numai de bine. 

 În aceste zile atât de reci ale iernii, adunaţi pe lângă focuri, neavând altă treabă decât de a hrăni 
animalele, ţăranii români îşi trag sufletul alături de cei dragi, petrecând cu toţi Ionii şi Ioanele şi pregătindu-
se pentru truda care va veni curând, odată cu topirea zăpezii. 

 Luna Decembrie mai este denumită în Calendarul popular – Luna lui Cojoc.  
  
 Sper ca spiritul acestor sărbători să trezească în adulţi, bucuria copilăriei, pentru ca în fiecare din noi 

să rămână pentru totdeauna copilul care va tresări de fiecare dată când sărbătorile de iarnă bat la uşa 
sufletului nostru. 

 Fie ca aceste sărbători să ne lumineze gândurile, să ne îndrepte paşii spre fapte măreţe, iar noul an 
ce bate nerăbdător la uşa să fie presărat cu realizări mult mai mari pentru noi toţi, sa ne iertam unii pe altii, 
sa fim mai buni si sanatosi. 

Sărbători fericite tuturor ! 
La mulţi ani ! 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE 

 ÎN PARTENERIAT CU PĂRINȚII 

 

RĂVEANU MONICA  

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ NICOLAE BĂLCESCU “ ARAD 
 

Realizarea unei legături reale între şcoală şi familie, implicarea şi participarea părinţilor în activităţile 

educative este esențială în educația copiilor.  

 Școala trebuie să-şi deschidă porţile pentru ca familia să cunoască activitățile desfășurate în școală 

şi să faciliteze participarea acestora la activităţile ce se desfăşoară în incinta şi în exteriorul şcolii dar 

organizate de aceasta. Cadrele didactice trebuie să organizeze activităţi care să ofere familiei oportunităţi 

de a participa alături de copil, de a cunoaşte copilul în situaţii diverse, de a se bucura alături şi cu copilul 

de realizările lui, de a lucra împreună părinte-copil la diferite proiecte. Posibilitățile de participare a 

părinților la activitățile educative sunt diverse. Participarea părinților la lecții le oferă părinților posibilitatea 

de a-i cunoaște pe copii în mediul școlar, de a-i vedea cum relaționează cu colegii, a cunoaște mai bine 

atitudinea față de învățătură, față de cadrele didactice Legătura școală-familie se realizează mai ales prin 

intermediul ședințelor cu părinții și a lectoratelor. Acestea sunt întâlniri tematice organizate de cadrul 

didactic și oferă ocazii ca grupul de adulţi să se sudeze, să discute unii cu ceilalţi, să-şi împărtăşească din 

experienţă unii altora, dar mai ales să afle noutăţi legate de psihologia copilului, procesul de învăţare, 

instituţia şcolară unde învaţă copilul.  

Excursiile la care participă și părinții, oferă nu doar posibilități de informare, experimentare pentru 

elevi, ci și oportunități pentru părinți de a-și cunoaște mai bine copii, de a relaționa cu părinții altor copii și 

poate, a înțelege mai bine manifestările specifice unei anumite vârste. Șerbările școlare contribuie la 

acumularea de cunoştinţe şi la lărgirea orizontului de cunoaştere a copiilor. În cadrul serbărilor școlare pot 

avea loc momente comune părinţi-copii Aceste activități comune au menirea de a consolida relaţiile dintre 

copii şi părinţi,  

Activități comune cu părinții pot fi organizate cu ocazia Zilei Scolii sau în Săptămâna “Școala Altfel” 

Fiecare ocazie trebuie valorificată ca situaţie de învăţare pentru părinte/adult. Profesorul trebuie să 

organizeze activitățile astfel încât acestea să fie eficiente și rezultatele să fie în beneficiul copiilor  
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ȘCOALA ȘI FAMILIE – UN SINGUR SCOP: EDUCAȚIE DE CALITATE! 

 

PROF. ELENA ADINA REBENCIUC 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ”ȘTEFAN CEL MARE” DOROHOI 
 

 Educaţia în familie este o parte integrantă a educaţiei. Factorul care exercită cea mai mare influenţă 

asupra copiilor, alături de şcoală, este familia. Încă de la începutul secolului trecut, Kant - urmărind un 

proiect de emancipare a condiţiei umane - scria: "Părinţii care au primit ei înşişi o educaţie sunt deja nişte 

modele după care se îndreaptă copiii. Dar pentru a-i face pe aceştia mai buni, este necesar să facem din 

pedagogie un studiu; altfel nu este nimic de sperat de la dânsa, iar educaţia este încredinţată unor oameni 

cu pregătire rea" (Kant, Im.). Din perspectiva istorica, educaţia părinţilor - ca si educaţia (poporului) în 

general - apare necesară, atât pentru creşterea şi educarea copiilor, cât şi ca o cale de emancipare spirituala 

şi socială, ca un vector al democratizării educaţiei şi societăţii. Atunci când părinţii, elevii şi ceilalţi membri 

ai comunităţii se consideră unii pe alţii parteneri în educaţie, se creează în jurul elevilor o comunitate de 

suport care începe să funcţioneze. Parteneriatele trebuie văzute ca o componenta esenţială în organizarea 

şcolii şi a clasei de elevi. Ele nu mai sunt de mult considerate doar o simplă activitate cu caracter opţional 

sau o problemă de natura relaţiilor publice.Implicarea părinţilor în educaţia şcolară a copiilor are la bază 

cîteva principii esenţiale: 

• Părinţii, indiferent de etnie, statut socio-economic sau pregătire educaţională, sunt un 

element cheie în educaţia propriilor copii. 

• Părinţii doresc tot ce e mai bun pentru copiii lor. 

• Toţi copiii pot învăţa. 

• Elementul principal este copilul şi realizările sale. 

• Şcoala nu este singura responsabilă pentru rezultatele şcolare ale copilului. 

• Fiecare cadru didactic este un specialist în domeniul său, oferind astfel copiilor informaţii relevante 

şi accesibile vârstei. 

 Ca parteneri într-o relaţie, este normal ca părţile implicate să aibă anumite aşteptări una faţă de 

cealaltă. 

 Oricare ar fi aşteptările, esenţială este încrederea. Părinţii trebuie să aibă încredere în cadrele 

didactice, dar şi să aibă grijă să nu proiecteze asupra copiilor propriile amintiri neplăcute pe care le-ar putea 

avea din perioada şcolii. Ei trebuie să le recunoască cadrelor didactice un profesionalism pe care ei nu îl 

au, pedagogia fiind o adevărată meserie, nu doar o simplă ocupaţie. 

 În relaţia şcoală- familie pot apărea dificultăţi de ordin comportamental ( întâlnite atât la părinţi, dar 

şi la cadrele didactice) sau de ordin material (se cere un surplus de efort din punct de vedere material sau 
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de timp). Aceste dificultăţi pot apărea din părerile diferite privind responsabilitatea statului şi a familiei cu 

referire la educaţia copiilor, impactul familial asupra rezultatelor şcolare ale copilului, participarea la 

gestionarea şi procesul decizional din şcoală, dar şi randamentul pedagogic al cadrelor didactice sau lipsa 

de timp a părinţilor. 

 Pentru a nu se ajunge la asemenea dificultăţi, este de preferat ca părinţii să ia legătura cu şcoala nu 

doar atunci când sunt chemaţi la şedinţele cu părinţii sau atunci când copiii se confruntă cu anumite 

dificultăţi. Ei trebuie să participe la toate evenimentele importante ale şcolii (serbări, festivităţi, concursuri, 

spectacole, etc.), să uşureze misiunea educativă a şcolii prin continuarea educaţiei în cadrul familiei, dar şi 

să manifeste disponibilitate pentru participarea la cursuri cu caracter educativ realizate pentru părinţi. 

 Pentru a facilita comunicarea între şcoală şi familie, cadrul didactic poate să comunice cu părinţii 

prin e-mail, în cazul în carea aceştia dispun de un calculator conectat la internet, să efectueze vizite la 

domiciliul elevilor, să realizeze întâlniri după cursuri ori de câte ori se impune acest lucru, la o oră agreată 

de părinţi. 
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IMPORTANȚA ACTIVITAȚILOR EDUCATIVE REALIZATE IN 

PARTENERIAT CU PARINȚII 
 

PROF. INV. PRIMAR RICHIȚEANU GINA-EUGENIA 
COLEGIUL NAȚIONAL DE INFORMATICA MATEI BASARAB 

 RM. VALCEA 
 
Educația este un proces foarte lung care începe să fie învățat de către familie și apoi de școala și este 

nevoie de ambele părți pentru a obține o dezvoltare completă educațională și personală. Prin urmare, școala 
trebuie să accepte importanța participării și colaborării părinți în educația copiilor și necesitatea unei relații 
cordiale între ele profesor și părinți, astfel încât profesorii să își poată îndeplini funcția eficient și complet. 
Școala și familia trebuie să împărtășească preocupările, să facă schimb de informații și să gânduri despre 
educație, școală, copii și ajută la stabilirea unor legi și acorduri privind anumite acțiuni față de copil. Familia 
trebuie să aplice acordurile luate și încercarea de a transfera cunoștințele școlare în viața de zi cu zi și școala 
trebuie să realizeze la fiecare copil obiectivele convenite sau propuse și să transfere și să aplice cunoștințe 
familiare și de zi cu zi pentru viața școlară a modul în care se realizează această interrelație și uniune între 
educația formală și cea non-formală. Părinții au așteptări prea mult de la școală și nu iau nici o decizie 
pentru dezvoltarea unei relații mai strânse cu proprii copii. Școala pentru ei este responsabilă de educația 
copiilor. Profesorul este urmărește să știe cât mai multe despre situația pe care elevul o are acasă, modul de 
viață și despre preocupările acestuia. Implicarea și ajutorul părinților ajută la îmbunătățirea actului educativ, 
performanța și modul de lucru. Trezirea interesului pentru activitatea școlară este punctul de plecare pe 
tărâmul cunoașterii și în același timp cheia succesului în activitatea didactică pentru fiecare învățător, dar 
și pentru elevii săi. Copilul, în general, este lipsit de încredere în forțele lui. Efortul pe care îl face în primele 
clase este uriaș. Adulții uită de obicei acest lucru, de aceea nu le acordă la timp atenția cuvenită, li se pare 
că este ori prea ușor, ori prea greu, și de cele mai multe ori lasă totul în seama școlii. Una din ideile 
directoare ale învățământului modern o reprezintă ideea elevului activ, organizator, cercetător, independent, 
participant conștient la propria dezvoltare. Ca activitate intenționată și orientată, educația extrașcolară - 
nonformală permite adâncirea cunoștințelor și dezvoltarea competențelor din zonele de interes ale elevilor, 
cultivarea interesului şi dezvoltarea înclinațiilor şi talentelor acestora pentru anumite domenii. Ea permite 
folosirea eficientă şi plăcută a timpului liber al elevilor, dezvoltarea vieții asociative, dezvoltarea 
capacităților de a lucra în grup şi de a coopera în rezolvarea unor sarcini complexe, dezvoltarea voinței şi 
formarea trăsăturilor pozitive de caracter. Învățătorul şi părinții trebuie să sesizeze acest moment dificil din 
viața psihică a micuțului, pe jumătate înspăimântat de tainele scrisului, pe jumătate crispat de efortul făcut 
pentru descifrarea unor semne atât de curioase şi pline de mister. De aceea proiectarea unor activități în 
parteneriat cu părinții este deosebit de benefică. Proiectele educaționale în care sunt implicați și părinții 
urmăresc atingerea diverselor obiective, printre care: promovarea unor schimbări în mentalitatea 
tradiţională a părinților în raport cu poziţia copilului în familie, implicarea părinților în activităţile 
şcolare, reducerea absenteismului școlar. De regulă, activităţile educative în parteneriat cu părinții sunt 
focalizate în jurul a trei direcţii principale de acţiune: 

• Dezvoltarea la părinţi a abilităţilor de a interacţiona şi empatiza cu copiii; 
• Stimularea activităţii în grup; 
• Stimularea şi promovarea capacităţilor creatoare ale copiilor prin organizarea de expoziţii, 

concursuri, serbări; 
Educaţia extraşcolară permite, de asemenea, implicarea elevilor în activităţi opţionale în mai mare 

măsură decât este posibil pe baza activităţilor curriculare, angrenându-i pe aceştia în forme specifice de 
verificare şi apreciere a rezultatelor. Teme precum: “Bun găsit, școală dragă! ”, “ Crăciunul în inimile 
noastre”, “ Martie - Mărţişor” sunt foarte cunoscute și foarte îndrăgite de elevi și părinți, deoarece îi 
provoacă să se implice afectiv şi efectiv în realizarea sarcinilor, în căutarea şi sortarea materialelor necesare, 
în culegerea de informaţii şi curiozităţi referitoare la tema aleasă. Implicarea părinților în activități școlare 
și extrașcolare, determină ca acestea să fie mai atractive pentru elevi; astfel, părinții vor fi mai implicați și 
mai conștienți de actul didactic, de importanța școlii în viața copilului, realizând, astfel progres în activitatea 
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didactică. O soluție de îmbunătățire pe care cadrele didactice o propun este organizarea de activități de tot 
felul care favorizează abordarea și participarea familiilor în centre. Ideile activităților concrete care au 
contribuit sunt: în principal organizarea de activități extracurriculare, întâlniri ale părinților cu tutori, 
ateliere de lucru, coexistență după școală, activități la școală, să transmită pliante și broșuri părinților, 
acțiuni de instruire, activități de joc, întâlniri oficiale și participarea informală la întâlniri în clasă, discuții 
personale, grupuri de discuții, reuniuni regulate, excursii, petreceri, povești, jocuri. Părinţii au fost captați 
de şcoală prin forme variate de activităţi extraşcolare, determinându-i să adere la ideea de colaborare activă, 
acceptând rolul de factor răspunzător în devenirea propriului copil. Părinții care participă la activitățile 
extrașcolare își exprimă aprobarea și interesul față de educația dată de școală. Aceste activităţi extraşcolare 
au o importanță neaşteptat de mare în rândul părinţilor care încearcă relaţii noi cu copiii lor, fapt ce îi 
determină să-şi schimbe radical, în mod pozitiv, atitudinea faţă de şcoală. Activităţile derulate vor 
îmbunătăţi considerabil legătura dintre şcoală și familie, părinţii simţindu-se utili, prezentând în acest fel 
un interes mai mare pentru şcoală. Activităţile extraşcolare sunt atractive la orice vârstă. Ele produc bucurie, 
stârnesc interes, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. Elevilor li 
se dezvoltă spiritul operational, practic, manualitatea, dând oportunitatea fiecăruia să se afirme conform 
naturii sale. Elevii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, 
asumându-şi responsabilităţi. Profesorul are posibilitatea, prin acest tip de activitate, să-şi cunoască elevii, 
să le influenţeze dezvoltarea, să-i dirijeze să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal – 
pregătirea copilului pentru viaţă. Realizarea acestor obiective depinde în primul rând de profesor, de talentul 
său, de dragostea sa pentru elevi, de abordarea temelor, de modul creator, prin punerea în valoare a 
posibilităţilor şi resurselor de care dispune clasa de elevi. Trebuie să promovăm o cultură participativă și 
părinții să colaboreze pentru a favoriza elevul, principalul protagonist al procesului educațional. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE REALIZATE ÎN 
PARTENERIAT CU PĂRINȚII ELEVILOR ADOLESCENȚI 

 
PROF. GEORGETA-ELENA RISTOIU,  

COLEGIUL TEHNIC ,,RALUCA RIPAN”  
 CLUJ-NAPOCA, JUDEŢUL CLUJ 

 
Adolescența este o perioadă cu multiple schimbări la nivel fizic și emoțional care au impact asupra 

comportamentului copiilor și deseori cu schimbări în modul de relaționare cu părinții. Adolescenții trăiesc 
noi experiențe, iar părinții sunt îngrijorați de riscurile la care se expun aceștia și adoptă comportamente de 
supraveghere, protecție. Drept reacție, adolescenții își doresc autonomie și respectarea intimității, aspecte 
ce pot cauza neînțelegeri și chiar conflicte. Unii părinți se declară neputincioși în fața acestor provocări, 
alții adoptă comportamente care îi distanțează și mai mult de copiii lor și îi fac vulnerabili la comportamente 
antisociale, expunerea la vicii etc. 

În societatea contemporană sunt apreciate tot mai mult efectele benefice ale participării active a 
părinților în viața școlii. Numeroase cercetări la nivel internațional au pus în evidență aspectul determinat 
al calității interacțiunii dintre familie și școală asupra educației copiilor. În contextul actual, aceste legături 
par a fi mai necesare ca niciodată or, misiunea socială a școlii depășește tot mai mult simpla atingere a 
obiectivelor pedagogice ale curriculumului școlar în timp ce mulţi părinți sunt preocupaţi de problemele 
familiale, profesionale sau sociale şi nu prea urmăresc evoluția copiilor lor. 

Există o serie de strategii pedagogice de îmbunătăţire a relaţiei şcoală-familie-comunitate şi de 
valorificare a calităţii educaţiei în formarea personalităţii integrale a elevului, şi anume: strategia 
familiarizării părinţilor /familiei cu finalităţile /standardele de eficienţă a învăţării şi curriculumul şcolar; 
strategia implicării părinţilor în activităţile şcolare ce urmăresc scopul formării competenţelor de 
autoeducaţie la elevi; strategia axată pe educaţia părinţilor în scopul formării şi dezvoltării competenţelor 
educative parentale şi a centrării pe autoeducaţie; strategia implicării actorilor comunității în participarea 
sistematică la acţiunile educative în scopul integrării optime a educatului în societate. 

Profesorul este interesat să știe mai multe despre situația pe care elevul o are acasă, despre 
preocupările și modul de viață al acestuia. Fără implicarea și ajutorul părinților sistemul educativ nu își 
găsește singur căile prin care își poate îmbunătății performanța și modul de lucru. Observarea sistematică, 
acasă sau în mediul şcolar, a copiilor este de real folos în depistarea de timpuriu a problemelor de 
comportament sau de adaptare la sarcinile şcolare. Cunoaşterea acestora permite adoptarea unui program 
şi a unor metode adecvate, fiind mai uşor să previi decât să corectezi problemele deja instalate. 

Părinţii au fost parteneri activi în desfăşurarea unor programe care s-au derulat în cadrul şcolii noastre. 
De asemenea, părinţii au fost atraşi alături de şcoală prin forme variate de activităţi extraşcolare, 
determinându-i să adere la ideea de colaborare activă, acceptând rolul de factor răspunzător în devenirea 
propriului copil. Ei au venit chiar cu idei de realizare a unor activităţi extraşcolare. Am fost împreună în 
excursii, am organizat concursuri, am susţinut programe artistice, care au permis acestora să vadă 
manifestările elevilor, precum si rezultatul muncii lor. Aceste activităţi extraşcolare au avut un impact 
neaşteptat de mare în rândul părinţilor care au experimentat relaţii inedite cu copiii lor, fapt ce i-a determinat 
să-şi schimbe radical, în mod pozitiv, atitudinea faţă de şcoală. 

Ca urmare a activităţilor derulate, legătura şcolii cu familia s-a îmbunătăţit considerabil, părinţii 
simţindu-se utili, prezentând în acest fel un interes mai mare pentru şcoală. Activităţile extraşcolare, bine 
pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, produc bucurie, facilitează acumularea de 
cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. Adolescenților li se dezvoltă spiritul practic, 
operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se afirme conform naturii sale. Ei se 
autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, asumându-şi 
responsabilităţi. Dascălul are, prin acest tip de activitate, posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i 
dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal - pregătirea 
lor pentru viaţă. Realizarea acestor obiective depinde în primul rând de educator, de talentul său, de 
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dragostea sa pentru copii, de modul creator de abordare a temelor, prin punerea în valoare a posibilităţilor 
şi resurselor de care dispune clasa de elevi . 

Orice activitate școlară poate deveni extrașcolară prin prelungirea ei într-un context exterior școlii. 
Acesta este un motiv pentru care adolescentul poate simți că este prea mult pentru el, că este copleșit de 
activitățile sale, că este prea greu sau prea mult. Părinții sunt puși în fața unei game variate de activități care 
sunt toate foarte atrăgătoare și tentația de le face loc tuturor este mare. Deși părinții consideră că ei știu ceea 
ce este bine, pentru că ei aleg, caută și se interesează despre diferite opțiuni, acceptul tânărului adult este 
cel care îi ajută să se implice și să obțină ceva din ceea ce ei își propun. Părinții care au luat parte la 
activitățile extrașcolare și-au manifestat interesul și aprobarea față de educația oferită de școala noastră. 

Adolescentul are capacitatea de a ne transmite în ce se poate implica, ce poate păstra, ce nu îi este de 
folos sau ce nu este atractiv pentru el. A experimenta şi a cunoaşte liber îi poate permite apoi să simtă ceea 
ce este potrivit pentru el. 
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 IMPORTANȚA ACTIVITAȚILOR EDUCATIVE  

IN PARTENERIAT CU PARINȚII 
 

PROFESOR PSIHOPEDAGOG, ROMAN AURELIA EUGENIA,  
LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL DEJ, JUD. CLUJ 

 
Termenul parteneriat este „definit ca asocierea a doi sau mai mulţi parteneri, iar în literatura de 

specialitate, parteneriatul reprezintă modalitatea, formală sau informală, prin care două sau mai multe părţi 
decid să acţioneze împreună pentru atingerea unui scop comun.” 

 Parteneriatele cu părinţii au un rol important în ceea ce privește relația școală-famile, aceştia sunt 
încurajaţi să ia parte la planificarea şi derularea programelor educative pentru copii, ceea ce implică o 
responsabilizare şi o eficienţă sporită.Prin derularea acestor parteneriate, părinţii au posibilitatea să-şi 
cunoască mai bine copiii, modul lor de manifestare în viaţa de grup, pot înţelege mai bine rolul lor educativ. 
Printre obiectivele principale ale colaborării dintre instituţiile educative şi familie putem aminti: înlăturarea 
factorilor perturbatori în cadrul comunicării şcoală –familie; creşterea gradului de implicare a părinţilor în 
toate activităţile şcolare şi extraşcolare; schimbarea mentalităţii neadecvate a unor părinţi faţă de școală / 
învățământ special; cunoaşterea de către părinţi a posibilităţilor şi nevoilor psiho-fizice ale copiilor; 
învăţarea unor deprinderi şi tehnici de muncă intelectulală sub formă de activităţi comune elevi – părinţi – 
cadre didactice. Majoritatea părinţilor au nevoie de informaţii de bază referitoare la copiii lor.  

În realizarea parteneriatului cu părinţii este esenţial ca: părinţii să fie priviţi ca participanţi activi, care 
pot aduce o contribuţie reală şi valoroasă la educarea copiilor lor; să se recunoască şi să se valorifice 
informaţiile date de părinţi referitor la copii; părinţii să ia parte la adoptarea deciziilor referitoare la copiii 
lor; responsabilitatea să fie împărţită între părinţi si profesor; părinţii să facă parte din comitetele de părinţi; 
să ajute la continuarea programului educativ acasă; să urmarească în mod regulat progresul copiilor lor; să 
ia parte, să sprijine activităţile extraşcolare organizate împreună cu profesorii. Datorită diferenţelor de 
scopuri, resurse, pregătire, valori, nevoilor diferite, percepţii, atitudini, de foarte multe ori exista 
posibilitatea apariţiei unor conflicte între părinţi şi profesori ce pot fi determinate de: o slabă colaborare; 
lipsa de informaţii; intoleranţa la stilul de viaţă al celuilalt, la opiniile sau chiar la prezenţa fizică; 
neacceptarea unor diferenţe de pregătire, condiţii sociale, morale, religie, nationalitate…; lipsa unor 
preocupări în sensul construirii relaţiilor de colaborare; numărul limitat al întâlnirilor dintre educatoare şi 
părinti; neclaritate în rolurile fiecăruia şi în responsabilităţile ce le revin; disponibilitatea redusă a părinţilor 
de a participa la activităţi ; gradul scăzut de interes al unor părinţi faţă de educaţie şi evoluţia copilului.  

Pentru a face față acestora, cele mai importante căi de rezolvare a conflictelor sunt: cunoaşterea 
reciprocă; comunicarea periodică cu aspecte formale şi informale; acceptarea reciprocă, înţelegere şi 
toleranţă faţă de diferenţe; evaluarea permanentă a relaţiilor comune; sprijinul acordat familiei în raport cu 
creşterea şi educarea copilului; atmosfera destinsă, non-formală şi pozitivă în întâlnirile cu părinţii; cadrul 
didactic trebuie să fie pregatit să asculte, să fie interesat despre sugestiile date de părinţi; atunci când ei simt 
că ideile le sunt luate în serios se vor implica mai mult în sprijinirea copilului şi a școlii . În acest proces de 
colaborare, rolul conducător îl are profesorul. El poate să orienteze, să ajute familia în sarcinile ce-i revin, 
să asigure o unitate de vedere şi de acţiune. 

 O educaţie adevărată şi reală se fundamentează în familie şi se continuă în școală. Toate acestea 
conduc la necesitatea realizării parteneriatelor reale dintre familie şi școală, în care spre beneficiul copiilor, 
implicarea familiei în viaţa școlii să fie una concretă, activă şi de durată, aşa încât membrii acestora să 
devină parteneri reali în educaţia copiilor lor. 

După părerea mea, cultivarea unor relaţii de parteneriat efectiv între școală şi familie, în sprijinul 
educaţiei şi creşterii copilului constituie cheia succesului viitor în adaptarea şi integrarea şcolară. Relaţiile 
de colaborare dintre părinţi şi unitatea de învăţământ pe care o frecventează copilul lor constituie primul 
pas către o educaţie deschisă, flexibilă şi dinamică a personalităţii copilului. Procesul de colaborare cu 
părinţii asigură atingerea scopului educaţional, şi anume de a obţine dezvoltarea globală a copilului. Prin 
colaborarea părinţilor cu școala, aceştia pot completa, sprijini şi dezvolta personalitatea copilului. 
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Educaţia extraşcolară permite de asemenea implicarea directă a elevilor în activităţi. Teme 
precum:“Magia sărbătorilor de Crăciun”, “Târgul Mărțișorului”, “1 Decembrie”, “Eminescu-File de 
poveste”, ”Ziua porților deschise” sunt foarte cunoscute și foarte îndrăgite de elevi și părinți, deoarece îi 
provoacă să se implice afectiv şi efectiv în realizarea sarcinilor, în căutarea şi sortarea materialelor necesare, 
în culegerea de informaţii şi curiozităţi referitoare la tema aleasă. 

 Serbările şcolare reprezintă evenimente de o importanţă deosebită în activitatea elevilor şi în viaţa 
familiilor acestora-atât din punct de vedere afectiv, cât şi cognitiv, dând ocazia elevilor de a prezenta, într-
o manieră personală şi originală, tot ce au învăţat pe parcursul unui semestru sau an şcolar. Acest tip de 
activităţi extracurriculare au reprezentat întotdeauna un prilej de manifestare inedită al talentului nativ al 
copilului. Este o ocazie în care copilul îşi poate pune în valoare inteligenţa dominantă descoperită şi 
valorificată de cadrul didactic. De multe ori familia este surprinsă de potenţialul propriului copil. 

Cântecul, dansul, recitarea de poezii sau interpretarea unor piese de teatru reprezintă câteva dintre 
formele de manifestare prin care copilul îşi satisface nevoia de afirmare de joc, căpătând încredere în 
propriul potenţial artistic şi cognitiv. De aceea o sărbătoare şcolară reprezintă un mijloc eficient de educare, 
de influenţare formativă a copiilor, de sudare a colectivului, de asigurare a unor contexte educaţionale în 
care relaţionările se produc în condiţii inedite, de încurajare a talentului, de dezvoltare a aptitudinilor şi de 
stimulare a copiilor timizi sau mai puţin talentaţi. Este foarte indicat ca pe parcursul serbării să iniţiem 
momente interactive părinţi-copii :jocuri, scenete, recitare, dansuri populare, cântece pe care părinţii fie le 
cunosc, fie le învaţă împreună cu copiii. Toate acestea contribuie la sudarea relaţiilor dintre copii şi părinţi, 
atmosfera să fie mai caldă, de sărbătoare a tuturor vârstelor. 

Folosirea metodelor interactive ( discuțiile colective, interpretarea de roluri, rezolvarea în grup a unor 
probleme, efectuarea de experiențe) asigură condițiile oportune elevilor să se afirme atât individual, cât și 
în echipă.  

Am ajutat elevii să treacă peste rețineri, să-și exprime în mod deschis opiniile personale, să vorbească 
despre evenimentele la care participă, despre calitățile și defectele lor. Elevii au dobândit nu numai curajul 
exprimării unor opinii, ci și respectul pentru părerile colegilor, ale părinților, pentru adevăr. În felul acesta 
am pus pe fiecare elev în situația de a-și exercita, în clasă, principalele însușiri care-i definesc personalitatea, 
făcându-i participanți activi, dar și colaboratori, parteneri ai noștri în ducerea la bun sfârșit a tuturor 
activităților. 
Calitatea proceselor de comunicare ce se stabilesc în grupul școlar depinde de potențialul comunicativ al 
fiecăruia dintre membrii lui. Educatorul trebuie să dețină înainte de toate, bune calități de mediator pentru 
a-i facilita procesul stabilirii unor interacțiuni directe, sincere, bazate pe încredere între elevi, dar și între 
sine și fiecare dintre elevi. 

Am considerat că implicând părinții în activități școlare și extrașcolare, acestea vor fi mai atractive 
pentru elevi, iar părinții vor fi mai implicați și mai conștienți de actul didactic, de importanța școlii în viața 
copilului, realizând, astfel progres în activitatea didactică. 

 
 
Bibliografie: 
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 IMPORTANȚA ACTIVITAȚILOR EDUCATIVE 

 IN PARTENERIAT CU PARINȚII 
 

PROF. INV. PRIMAR ROȘCA MIHAELA 
 ȘCOALA GIMN. AL. CEUȘIANU – REGHIN 

 
Părinţii sunt primii profesori ai copilului, ei începând educarea lui în mediul familial. De cele mai 

multe ori, comportamentul parental este inspirat din propria experienţă de viaţă a acestora, astfel perpetuând 
atât aspecte pozitive cât şi negative, pe parcursul mai multor generaţii. Împreună cu părinţii, şcoala îşi are 
rolul bine stabilit, intervenind în dezvoltarea primară a copilului.  

Copilul din ziua de azi simte nevoia de adulţi disponibili pentru a-i respecta ritmul de viaţă, de adulţi 
care să participe la jocurile sale şi care să-i transmită zilei de mâine un om care nu poate proveni dintr-un 
sistem de învatământ clasic şi dintr-o familie care nu-şi asumă toate rolurile. Informarea şi formarea 
părinţilor în ceea ce priveşte şcolaritatea copilului presupune, ca fiecare părinte să cunoască: obligaţiile 
legale privind educaţia copilului, importanţa atitudinii lui pentru reuşita şcolară a copilului, metodele de 
colaborare cu şcoala. În acest scop este necesar un dialog între profesori şi părinţi; profesorii trebuie să 
primească o pregătire în materie de relaţie cu părinţii iar competenţa lor în această materie trebuie 
considerată ca o aptitudine profesională; părinţii trebuie să fie pregătiţi pentru a juca rolul lor educativ în 
cooperare cu profesorii; şcolile trebuie să asigure părinţilor asistenţa necesară. 

Exemple de activități care pot fi realizate de către elevi în parteneriat cu părinții: 
Serbările şcolare – reprezintă evenimente de o importanţă deosebită în activitatea elevilor şi în viaţa 

familiilor acestora-atât din punct de vedere afectiv, cât şi cognitiv, dând ocazia elevilor de a prezenta, într-
o manieră personală şi originală, tot ce au învăţat pe parcursul unui semestru sau an şcolar. 

Lecţia – ca principală formă de organizare a procesului didactic creează variate situaţii de învăţare 
pentru copil prin: multitudinea obiectivelor pe care le vizează, strategiile didactice utilizate, materialele 
didactice folosite. 

Excursia – este o deplasare pe parcursul unei sau mai multor zile care are ca scop recreerea şi 
refacerea psihofizică a elevilor dar şi a părinţilor acestora, culegerea de informaţii prin observarea directă 
a evenimentelor, proceselor, fenomenelor, realităţii. 

Vizita – este o deplasare scurtă, de cel mult o zi, şi are ca scop atingerea unor finalităţi educaţionale 
concrete.  

Şedinţele cu părinţii – sunt întâlniri tematice organizate de către cadrul didactic.  
Învățământul primar este o treaptă importantă și responsabilă în cadrul sistemului de învățământ. El 

constituie temelia includerii copilului în activitatea asiduă și ordonată dintr-o colectivitate de semeni, care 
este mereu în schimbare și presupune competitivitate. 

Obiectivul cel mai important al colaborării dintre școală și familie în perioada școlarității mici îl 
reprezintă susținerea eforturilor copilului pentru ca acesta să dobândească primele instrumente ale muncii 
intelectuale și să obțină succesul școlar. Clasa reprezintă pentru elevi al doilea mediu de socializare, după 
familie. Aici elevul va trăi și experimenta, va învăța deprinderi sociale necesare pentru viață. 

Atât școala cât și familia sunt responsabile de:  
Transmiterea de norme, valori și obiceiuri; 
 Dezvoltarea autonomiei copilului;  
Transmiterea de cunoștințe (deși acest proces are loc în școală, familia transmite copilului modalități 

de învățare, completează cunoștințele și dezvoltă dragostea pentru lectură);  
Învățarea responsabilităților (implică acceptarea normelor de comportament, de ordine, curățenie, 

mici responsabilități familiare și școlare). 
 

1327



 
MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ 

 
PROF. ROȘCA SIMONA-ANGELA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ALEXANDRU ȘTEFULESCU” TG-JIU 
 
 Crăciunul…perioada în care lumea începe să forfote de bucurie, entuziasm, perioada în care lumea 

e cuprinsă de magia sărbătorilor de iarnă unde cu toții pregătesc mâncarea tradițională după care îți lasă 
gura apă, curățenia înainte de sărbători bineînțeles, petrecerile de sărbători, bradul și alte tradiții, dar despre 
bucuria din roșul obrajilor de pe fețele colindătorilor? 

 Sau despre fericirea din ochii familiei care te întâmpină înapoi acasă? Fericirea din ochii copiilor 
care primesc cadouri? Sau voioșia cu care colindătorii cântă neîncetat Nașterea Domnului? Sau mirosul 
îmbietor de cozonac făcut de bunica, ori vinul fiert cu scorțișoară. Da, magia Crăciunului ne cuprinde pe 
toți de la mic la mare. 

 Crăciunul este sărbătoarea creștină având loc pe 25 decembrie în fiecare an în calendarul gregorian. 
Începând cu secolul XX, sărbătoarea creștinilor devine sărbătoare laică, putând fi celebrată atât de cei 
creștini cât și de cei necreștini, pentru aceștia atenția concentrându-se pe grupări familiale, iar pentru copii 
pe cadouri de la Moș Crăciun. 

 Această minunată sărbătoare nu este reprezentată de un obiect, ci de un eveniment creștin, venirea 
pe lume a lui Iisus Hristos. Ziua de Crăciun este marcată de emoție, de bunăvoie, de iubire de Dumnezeu 
și pentru cei din jur. 

 Spiritul acestei sărbători divine este însușit de oamenii care ne iubesc așa cum suntem! Și aceea este 
familia! Acesta este spiritul Crăciunului! Bucuria de a ne avea unul pe celălalt. Comfortul pe care ți-l oferă 
gândul că ai oameni pe care poți conta. Sărbătoarea Crăciunului este bunăvoință, este iubire, suflete calde, 
recunoștință! 

 Marea sărbătoare a Crăciunului marchează nașterea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Unul din 
cele mai reprezentative, din punct de vedere al tradițiilor respectate în această sărbătoare este colindatul. 

 Colindatul este un obicei străvechi, păstrat din moși strămoși până în zilele noastre. Colindul este 
zestrea noastră spirituală de neprețuit pentru că el transmite o veste de la Dumnezeu. Colindătorii merg cu 
voioșie din casă în casă să anunțe Nașterea Pruncului Iisus Hristos, ca niște solii binecuvântate de Domnul. 

 Colindatul, reprezintă vestirea Nașterii lui Hristos, așadar o bună-vestire. Amintim aici cum 
Apostolii au fost trimiși să dea de știre lumii întregi de venirea Fiului lui Dumnezeu întrupat și apoi înviat 
în lume, așa sunt meniți și colindătorii să facă acest lucru în fiecare an. 

 Colindatul se realizează în seara de Crăciun, colindătorii se adună de obicei, în cete și merg la 
colindat, să transmită vestea din casă în casă și să împartă binecuvântări cerești în inima fiecărei locuințe. 

 Dintre colindele preferate de colindătorii ce umblă azi din ușă în ușă se numără: 
Colindăm colindăm, colindăm iarna, Bună dimineața la Moș Ajun, Iată vin colindători, Florile dalbe,  

Trei Păstori, O ce veste minunată etc. 
 Craciunul este o sărbătoare dinamică, presărată de tradiții și cântece de bucurie, este o sărbătoare a 

recunoștinței, a fericirii, a mulțumirii. Cu cât Crăciunul se apropie, forfota domină peste tot. Un murmur 
festiv de entuziasm. Iarna acum parcă sporește în frumusețe, mai ales dacă și ninge, ninsoarea devine sursă 
de magie, este o frumusețe înghețată atât de răpitoare! Neliniștea și zarva copiilor crește, pregătirile se-
nmulțesc, oamenii se iau cu treburi în gospodărie din zori până-n noapte târziu, pe hornuri se ridică fumuri 
ademenitoare și dătătoare de curaj, fumuri care te îmbie la povești pentru copii spuse lână căldura primitoare 
a cuptorului încins și miros de cozonac. 
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https://www.youtube.com/embed/cM3-FwvH7i4
https://www.youtube.com/embed/p7DwcwGTNrI
https://www.youtube.com/embed/XKMKrDTj-0M
https://www.youtube.com/embed/CM6gC_vRC4E
https://www.youtube.com/embed/Wyal-crhXbw
https://www.youtube.com/embed/Wyal-crhXbw
https://www.youtube.com/embed/y-pJopAXu-k


 
PARTENERIATUL GRĂDINIȚĂ- FAMILIE,  

IMPACT ÎN DEZVOLTAREA PREȘCOLARULUI 
 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „ARLECHINO”, DEJ 
 PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: ROȘCAN ANAMARIA - GABRIELA 

 
MOTTO: ,,COPIII AU NEVOIE MAI MULT DE MODELE, DECÂT DE CRITICĂ” 

 - J. JOUBERT 
 
Grădinița reprezintă instituția unde se realizează educația formală a preșcolarilor, un mediu creativ în 

care se pun bazele educației copilului. Ea este locul în care preșcolarul învață lucruri noi, învață să 
comunice, să socializeze, să se comporte politicos, să fie independent, își dezvoltă abilitățile motorii. Astfel 
că din acest aspect ea constituie cu certitudine un factor decisiv pentru formarea unui om, pentru dezvoltarea 
fizică și psihică armonioasă acestuia, apt să contribuie la dezvoltarea societății. Un rol la fel de important 
în educația copilului îl exercită familia cu o influență deosebit de adâncă. Educația trebuie să se manifeste 
permanent ca o acţiune coerentă, unitară și consecventă a grădiniței şi familiei deopotrivă. 

Modalitățile de colaborare între grădiniță- familie sunt multiple iar disponibilitatea celor din urmă 
trebuie a fi stimulată. Dintre acestea enumăr următoarele: vizitarea grădiniței, comitetul de părinți, asociația 
de părinți, avizierul grupei, expoziții de lucrări, orele de consiliere individuale, serbările, activitățile 
demonstrative, activitățile extrașcolare. 

Şcolaritatea este o etapă importantă, dificilă, cu implicaţii profunde în evoluţia copilului. Acest 
moment îi prinde nepregătiţi pe marea majoritate a părinţilor iar comportamentul familiei intervine astfel 
de cele mai multe ori într- un mod apăsător, ceea ce poate să conducă pe o cale greşită dezvoltarea 
intelectuală şi emoţională a acestuia.  

Toţi adulţii care fac parte din viaţa unui copil ( părinte, bunic, profesor) ar trebui să înţeleagă că acesta 
aşteaptă de la ei să- şi amintească şi să înţeleagă că au fost cândva de vârsta lui.  

Pentru ca un copil să aibă succes în şcoală şi mai apoi pe parcursul vieţii, specialiştii, printre care 
Daniel Goleman, Inteligenţa emoţională, spun că există şapte elemente cheie: 

1. Încrederea – sentimentul de siguranţă, certitudinea că se poate bizui pe ajutorul celor din jur în 
demersul său spre cunoaştere şi devenire; 

2. Curiozitatea – dorinţa de a cunoaşte ceva nou; 
3. Intenţia – pornirea interioară, conştientă, însoţită de dorinţa de a înfăptui ceea ce îţi propui; 
4. Controlul de sine – capacitatea de control asupra faptelor proprii; 
5. Raportarea – dorinţa şi capacitatea de a se alătura unui grup, de a participa la activitatea acelui 

grup încercând să se facă înţeles şi să-i înţeleagă pe ceilalţi; 
6. Comunicarea – capacitatea şi dorinţa de a transmite şi a face cunoscute celorlalţi, propriile idei şi 

sentimente; 
7. Cooperarea – capacitatea de a lucra împreună cu cineva în scopul realizării unui obiectiv comun. 
Dacă un copil dobândeşte pe timpul şcolarităţii aceste calităţi, depinde de părinţii şi educatorii lui 

care au o mare responsabilitate în formarea unitară a personalităţii lui. 
Organizaţia şcolară trebuie să- şi deschidă porţile pentru ca familia să cunoască şi să participe la 

activităţile ce se desfăşoară în incinta şi în exteriorul şcolii dar organizate de aceasta. Cadrele didactice 
trebuie să iniţieze activităţi care să ofere familiei oportunităţi de a participa alături de copil, de a cunoaşte 
copilul în situaţii diverse, de a se bucura alături şi cu copilul de realizările lui, de a lucra împreună părinte- 
copil la diferite proiecte. 

Voi oferi câteva exmeple de activități care să- i implice pe părinții: serbările, vizite, excursii, drumeții, 
ședințele cu părinții, lectoratele cu părinții, proiectele educaționale. 

Orice activitate școlară poate deveni extrașcolară prin prelungirea ei într-un context exterior școlii. 
Părinții sunt puși astfel în fața unei game variate de activități care sunt toate foarte atrăgătoare și tentația de 
le face loc tuturor este mare. Deși părinții consideră că ei știu ceea ce este bine, pentru că ei aleg, caută și 
se interesează desprediferite opțiuni, acceptul copilului este cel care îi ajută să se implice și să obțină ceva 
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din ceea ce eiîși propun. Părinții care iau parte la activitățile extrașcolare își manifestă astfel interesul 
șiaprobarea față de educația oferită de școală 

Fiecare ocazie trebuie valorificată ca situaţie de învăţare pentru părinte/adult. Ea trebuie gândită, 
organizată cu atenţie şi competenţă de către cadrul didactic, cu un scop bine definit astfel încât şi rezultatele 
să fie pe măsura aşteptărilor, în beneficiul copilului şi al şcolii. 

Un real PARTENERIAT între GRĂDINIȚĂ şi FAMILIE nu este cel înscris pe o coală de hârtie 
semnat de părinte şi director, este relaţia activă, de implicare şi de o parte şi de cealaltă, este bucuria şi 
tristeţea, este succesul şi eşecul, este zbaterea şi rezultatul din care beneficiarul este COPILUL. 

 
 
 
Bibliografie: 
1. Cernea Maria, Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea procesului de învăţământ, 

în ,, Învăţământul primar” nr. 1, Bucureşti, Editura Discipol, 2000; 
2. Crăciunescu Nedelea, Forme de activităţi extracurriculare desfăşurate cu elevii ciclului primar, 

în ,, Învăţământul primar” nr. 2, 3, Bucureşti, Editura Discipol, 2000; 
3. Vâneață, Gabriela, „ Studiu de caz privind implicarea părinților în activitățile extracurriculare”, 

pe site-ul http://www.asociatia-profesorilor.ro/, postat pe 8 aprilie 2016, orele 17:05, site vizitat pe 2 iulie 
2018, orele 8:18. 
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ROLUL ACTIVITAȚILOR EXTRAȘCOLARE IN FORMAREA ȘI 

DEZVOLTAREA COPIILOR  
 

PROF. IULIANA ROȘU 
ȘCOALA GIMNAZIALA „SFANTUL GHEORGHE” GIURGIU 

 
Activităţile de tip extracurricular sunt de o mare diversitate şi se pot organiza şi desfăşura într-o mare 

varietate de moduri. Cele mai indicate pentru cei mici se numără excursiile, drumețiile, vizionările de filme, 
piese de teatru sau spectacolele de magie sau vizite la muzee. Prin participarea la astfel de evenimente, ii 
ajutam pe copii să își dezvolte abilitățile de comunicare și socializare, de observație, de dezvoltare a culturii, 
memoriei și imaginației 

De obicei aceste activități se desfăşoară în afara orelor de clasă obişnuite. Ele trebuie organizate şi 
desfăşurate în aşa fel încât să nu perturbe procesul de învăţământ şi este necesar să răspundă nevoilor 
recreative şi formative ale elevilor. 

Activitățile extrașcolare au ca scop identificarea și cultivarea corespondenței optime dintre aptitudini, 
talente, cultivarea unui stil de viață civilizat, precum și stimularea comportamentului creativ. Copiii 
participă cu însuflețire și dăruire la astfel de activități, iar succesul este garantat dacă ai încredere în 
imaginația, bucuria și dragostea din sufletul copiilor, dar să îi lași pe ei să te conducă spre acțiuni frumoase 
și valoroase.  

Aceste activități sunt realizate dincolo de procesul de învățare își au rolul și locul bine stabilit în 
formarea personalității copiilor. Educația unui copil nu se realizează doar într-un cadru formal (grădinițe, 
școli), ci și prin activități extrașcolare și extracurriculare. 

Lumea în care se nasc copiii de astăzi este una complexă, într-o permanentă schimbare, iar aceștia 
trebuie pregătiți să înțeleagă și să accepte provocările într-un mod practic, creativ, inovator. 

Una dintre cele mai importante condiţii ale creşterii eficienţei activităţii educative desfăşurate cu 
elevii o constituie asigurarea unei depline unităţi de acţiune a tuturor factorilor educativi: şcoala, familia 
etc. Dacă este adevărat că şcoala este factorul de care depinde în mod covârşitor devenirea personalităţii 
umane, tot atât de adevărat este că educaţia coerentă nu poate face abstracţie de rosturile familiei în această 
lucrare. Şcoala şi familia sunt două instituţii care au nevoie una de alta. Influenţele lor sunt simultane de la 
o anumită vârstă şi complementare, vrem noi. Şcoala şi familia trebuie să (re)găsească făgaşul colaborării 
autentice bazată pe încredere şi respect reciproc, pe iubirea faţă de copil, să facă loc unei relaţii deschise, 
permeabile, favorizante schimbului şi comunicării de idei. 

Colaborarea dintre familie şi şcoală nu poate fi considerată ca născându-se şi desfăşurându-se de la 
sine. Dacă părinţii îşi propun să ajute şcoala, ei trebuie să înţeleagă ce preconizeze aceasta să realizeze. 
Şcoala, deci, trebuie să se explice în faţa părinţilor. Toţi acei care critică indiferenţa, incompetenţa, 
ostilitatea şi concepţiile greşite ale părinţilor trebuie să recunoască şi faptul că toate acestea implică 
necesitatea educării prin intermediul şcolii 

Activităţile extraşcolare au unele particularităţi prin care se deosebesc de activităţile şcolare. Ele sunt 
diferite din punct de vedere al conţinutului, duratei, metodelor folosite şi formelor de organizare a activităţii. 
Valorificarea acestora în practica educaţională ar trebui să se producă sistematic şi cu mai multă eficienţă, 
pentru dezvoltarea armonioasă a elevilor  

Acest tip de activități generează relaţii de prietenie şi ajutor reciproc între elevi, educă simţul 
responsabilităţii şi o atitudine justă faţă de scopurile urmărite. Important este ca elevii să fie antrenaţi nu 
numai în desfăşurarea unor asemenea activităţi, ci şi în iniţierea şi organizarea lor. 

Este indicat ca aceste activități să implice direct copilul și să îl ajute să depindă obiceiuri pozitive, 
care în timp să îl ajute să se descurce singur în orice situație. Chiar și eșecul în aceste activități îi va învăța 
pe copii câteva lecții valoroase, cum ar fi ca pentru obținerea succesului este nevoie de mai multa muncă, 
perseverență, dar și de pasiune. 
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SĂRBĂTORILE ANOTIMPULUI IARNA 

 
ROȘU NICOLETA DENISA,  

ȘCOALA GIMNAZIALA ,,GRIGORE TABACARU,, 
COM. HEMEIUȘ, JUD. BACAU 

  
 La începutul iernii, când hambarele sunt pline de roade, când păsările călătoare sunt plecate în ţările 

calde şi porneşte ninsoarea viscolită, simţim cu toţii, de la mic la mare, apropierea sărbătorilor de 
iarnă.Obiceiurile legate de sărbători fac parte din cultura tradiţională a neamului nostru. Acestea ţin de 
conştiinţa poporului român, deoarece exprimă înţelepciunea populară a acestui neam, sunt esenţe ale 
bogăţiei noastre spirituale.Timp de o lună (6 decembrie- 6 ianuarie) se desfăşoară sărbătorile de iarnă, cu 
daruri, mese, tradiţii şi urări.Sărbătorile şi obiceiurile populare, grupate în preajma solstiţiului de iarnă (20 
decembrie - 7 ianuarie), poartă numele generic de sărbători de iarnă. Perioada este deschisă şi închisă de 
sărbători prefaţate de ajunuri, atât Crăciunul, cât şi Boboteaza, şi intersectate la mijloc de noaptea Anului 
Nou.Când Dumnezeu a hotărât să izbăvească lumea din păcat a trimis pe îngerul Gavril în cetatea Nazaret, 
la Fecioara Maria. Şi intrând îngerul la ea, i-a spus că a fost aleasă de Dumnezeu să nască pe Iisus, Fiul 
Său.Feciora Maria şi Iosif, logodnicul ei, au plecat din Nazaret spre Betleem. Când au ajuns la Betleem, se 
înnoptase. Casele erau pline de oameni. S-au adăpostit într-o peşteră de la marginea Betleemului.În liniştea 
nopţii sfinte, Fecioara Maria a născut pe Iisus Hristos. Nu departe de peşteră se aflau nişte păstori. Deodată, 
o lumină puternică coborî din cer şi un înger al Domnului stătu lângă ei. Deodată s-a văzut o oaste 
îngerească, lăudând pe Dumnezeu. După ce a plecat îngerul de la păstori, aceştia, bucuroşi de ceea ce 
aflaseră, au mers în mare grabă la Betleem. Au intrat în peşteră şi au găsit acolo pe Maica Domnului. S-au 
întors apoi cu mare bucurie la turmele lor, vestind tuturor ce aflaseră de la înger şi ce vazuseră cu ochii lor 
în peşteră. Această bucurie o trăim si noi, creştinii, în fiecare an, pe 25 Decembrie, când sărbătorim Naşterea 
Domnului sau Crăciunul. 

Obiceiul cel mai iubit de copii, datina Bradului de Crăciun, este o practică veche, pe care unii o 
consideră chiar mai veche decât creştinismul şi care simbolizează „pomul vieţii”. Cei care îi atribuie o 
semnificaţie creştină spun că bradul este „pomul cunoaşterii binelui şi răului”, împodobirea acestuia cu 
mere roşii amintind de păcatul originar. De altfel, aşa a fost consemnat istoric primul brad împodobit despre 
care vorbesc documentele: în anul 1605 a fost înălţat la Strasbourg, într-o piaţă publică, un brad împodobit 
cu mere roşii. Această tradiţie germană a cucerit rapid Europa, dar şi America şi restul continentelor, prin 
intermediul coloniştilor care au populat Lumea Nouă.În zilele noastre, în ajunul Crăciunului, în fiecare casă 
se împodobeşte câte un brad (cu beteală, globuri, figurine, ghirlande, bomboane, artificii şi lumânări sau 
beculeţe).Noaptea, Moş Crăciun aduce daruri pe care le pune sub brad, dar numai celor care au fost 
ascultători. 

Se spune că în seara de Ajun se deschid cerurile şi cei evlavioşi pot auzi glasurile îngerilor. An de an, 
Sărbătoarea Naşterii Mântuitorului este însoţită de cele mai frumoase datini şi credinţe. Cel mai frumos 
obicei este colinda. Colindele de Crăciun sunt cântecele prin care copiii, tinerii şi maturii întâmpină pe 
Hristos pe pământ şi oglindesc viaţa zbuciumată a Mântuitorului, de la naştere până la răstignire.Grupurile 
de colindători sunt primele semne ale Sărbătorii Naşterii Domnului, pornind din casă în casă, cu o traistă 
încăpătoare pe umăr, pentru a le ura gazdelor fericire, sănătate şi prosperitate. Colindătorii vestesc Naşterea 
Domnului, primind pentru urări cozonac, prăjiturele, covrigi, nuci, mere şi chiar colăcei, pe care 
gospodinele le pregătesc înainte cu mult timp. 

Începând cu noaptea de 23 spre 24 decembrie, de la miezul nopţii şi până la revărsatul zorilor, uliţele 
satelor răsună de glasul micilor colindători. În oraşe, întâlnim colindători odată cu lăsarea serii şi până în 
miez de noapte.În unele locuri, în noaptea Cracinului întâlnim şi cântarea religiosă, cunoscută sub numele 
de Vicleimul sau Irozii. Acest teatru religios înfăţisează povestea celor trei magi, care au zărit pe cer steaua 
prevestitoare a Naşterii Domnului, aducându-l în scenă pe Irod. Acesta a poruncit uciderea pruncilor, pentru 
a nu-şi pierde împărăţia. Irod cel straşnic este urmat de crai, după care vin îngerul, călugărul, ciobanul şi 
ostaşii. 
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Jocul „caprei” (uciderea, bocirea, înmormântarea, învierea) este la origine un ceremonial grav, un 
element de cult. În cadrul sărbătorilor agrare, jocul a devenit un ritual menit să aducă rodnicie anului care 
urmează, spor de animale în turmele păstorilor, succesul recoltelor, invocat şi evocat de boabele care se 
aruncau de gazdă peste cortegiul „caprei”.Cea mai amplă ceată o are „capra” moldovenească, care a grupat, 
în jurul nucleului principal de personaje, un număr impresionant de „mascaţi”. În această componenţă, 
cetele parcurg întreaga aşezare sătească, din casă în casă, „capra” fiind jucată pentru a aduce noroc şi 
belşug.Asemănător cu „Capra” este obiceiul de a umbla cu „Ursul”, această datină avându-şi originea într-
un cult geto-dac, ce urmărea fertilizarea şi purificarea solului şi a gospodăriei. 

Ursul este întruchipat de un flăcău care poartă pe cap, pe umeri şi pe spate blana unui astfel de animal, 
având în jurul urechilor nişte ciucuri roşii. În timp ce ursul mormăie şi joacă în ritmul tobelor şi al 
fluierăturilor, ursarul strigă: „Joacă bine, măi Martine, / Că-ţi dau pâine cu măsline”. „Ursul” este însoţit de 
un grup de colindători mascaţi şi costumaţi, care reprezintă diverse animale sau personaje şi care îl aţâţă 
prin strigături.La sfârşit, toţi le urează gazdelor multă sănătate, fericire, recolte bogate, mese îmbelşugate 
şi „La mulţi ani”. 

Între Crăciun şi Bobotează, colindătorii umblă cu „steaua”, un obicei vechi şi cu multe semnificaţii 
duhovniceşti. Luminoasă şi lucrată cu meşteşug, steaua este compusă din speteze de brad îmbrăcate cu 
hârtie albă, iar înăuntru se află aprinsă o lumânare. Se vede înfăţişată ieslea în care s-a născut Iisus Hristos, 
dar şi Maica Domnului, pruncul, cei trei magi şi păstorii. Fiecare colţ al stelei are câte un clopoţel.Obiceiul 
Pluguşorului este legat de speranţa fertilităţii, versurile sale prezentând practicile agricole şi urări de holde 
bogate. În schimbul acestor urări, copiii primesc daruri simbolice, colaci, fructe sau bani.  

Sorcova este obiceiul conform căruia, în dimineaţa zilei de 1 Ianuarie, copiii, dar şi cei mari, merg şi 
seamană, simbolic, cu boabe de grâu şi orez, pe care le aruncă în casă şi asupra celor din casă. Versurile 
însoţite de urări specifice diferă de la o zonă la alta: „Sorcova, vesela/ Să trăiţi, să-mbătrâniţi/ Ca un măr, 
ca un păr, ca un fir de trandafir/ Tare ca piatra, iute ca săgeata/ Tare ca fierul, iute ca oţelul/ La anul şi la 
mulţi ani” sau, o variantă mai scurtă, „Sorcova vesela/ Să trăiţi să înfloriţi/ Ca merii, ca perii, în mijlocul 
verii/ Ca toamna cea bogată de toate-mbelşugată/ La anul şi la mulţi ani”. 

Colindatul sau uratul pe la case constituie un obicei străvechi, desigur precreştin, dar care, în timp, a 
ajuns să facă, s-ar zice, casă bună cu creştinismul. Cântecele respective atrag norocul sau binecuvantarea 
asupra oamenilor şi gospodarilor, pentru tot anul care urmează. Atât Pluguşorul, cât şi Sorcova, 
simbolizează înnoirea anului. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE 

 ÎN PARTENERIAT CU PĂRINȚII 
 

PROFESOR INVAȚAMANT PREȘCOLAR: ROTAR ANA FLORICA 
GRADINIȚA PP SINTEA MARE 

JUDEȚUL ARAD 
 
,,A instrui şi mai ales a educa înseamnă a integra copiii în neamul din care fac parte.” Simion 

Mehedinţi 
 Grădinița asigură cadrul educațional necesar formării și dezvoltării personalității copilului. Munca 

de educație cere din partea celor doi parteneri : familie și grădiniță, consecvență, răbdare, simțul 
responsabilității și cel mai important spirit de echipă. Modelarea, formarea și educația omului cere timp și 
dăruire. Timpul istoric pe care îl trăim cere oameni în a căror formație caracterul și inteligența se 
completează pentru propria evoluție a individului. 

 O grădiniță sănătoasă este cea în care se pune accentul pe cooperare și colaborare, pe dorința 
intrinsecă de a primi și de a dărui. 

 Grădinița noastră și-a demonstrat această calitate prin copii care o frecventează și prin impresiile 
favorabile ale părinților care se implică și sunt lăsați să se implice în activitatea instituției. Întotdeauna o 
instituție triumfă prin oamenii care o populează, prin lucrurile care le fac cu atâta dăruire și implicarea 
fiecăruia în viața copiilor și prin sprijinul acordat din partea părinților. 

 Ținând cont că o parte considerabilă din viața copilului se desfășoară în grădiniță, esențială în 
dezvoltarea celui mic este armonia dintre cele două medii, familial și cel educațional. De aceea noi 
educatoarele suntem și mame pentru acești copii. 

 Procesul educațional din gradiniță presupune și forme de muncă didactică complementară 
activităților obligatorii. Acestea sunt activități desfășurate în gădiniță în afara activităților obligatorii sau 
activități desfășurate în afara grădiniței. Ele sunt activități extracurriculare și se desfășoară sub îndrumarea 
atentă a educatoarelor și de multe ori cu ajutorul părinților. 

 Implicarea familiei în cadrul programului desfăşurat în grădiniţă este esenţială pentru îmbogăţirea 
mediului stimulativ, fixarea şi lărgirea cunoştinţelor asimilate în sala de grupă. Implicarea familiei în 
program va întări sprijinirea ţelurilor educaţionale. Implicarea părinţilor în activitatea preşcolară este în 
beneficiul copiilor, al familiei şi al calităţii actului educaţional. 

 Influenţa părinţilor asupra formării copilului ca viitor om cu respect faţă de cei ce-l educă se simte 
încă din perioada grădiniţei. Nu de puţine ori se întâlnesc copii care nu respectă cerinţele educatoarei sau 
care fac aprecieri necuviincioase la adresa ei. De cele mai multe ori, aceşti copii vin din familii care au 
obiceiul de a ponegri educatoarea. Copilul este obişnuit deci, cu lipsa de respect. Aceşti copii, de multe ori, 
refuză să vină la grădiniţă.  

 Colaborarea dintre grădiniță şi familie presupune nu numai o informare reciprocă cu privire la tot 
ceea ce ţine de orientarea copilului ci şi înarmarea părinţilor cu toate problemele pe care le comportă această 
acţiune. Este important pentru copii să vadă că părinţii vin la serbările lor sau cu ocazia altor activităţi 
desfăşurate.  

 Motivul principal pentru crearea unor astfel de parteneriate este dorinţa de a ajuta preșcolarii să aibă 
succes la şcoală şi, mai târziu, în viaţă. Atunci când părinţii şi ceilalţi membri ai comunităţii se consideră 
unii pe alţii parteneri în educaţie, se creează în jurul copiilor o comunitate de suport care începe să 
funcţioneze. Parteneriatele trebuie văzute ca o componentă esenţială în organizarea grupei și a activităților 
din grădiniță. Ele nu mai sunt de mult considerate doar o simplă activitate cu caracter opţional sau o 
problemă de natura relaţiilor publice. 

 Familia exercită o influenţă deosebit de adâncă asupra copiilor. Primele noţiuni educative pe care 
copilul le primeşte sunt cele din familie. In familie se conturează caractere. Atât părinţii cât și educatorii în 
timpul procesului de învățământ trebuie să intervină în numeroase situaţii pentru a corecta comportamentul 
copilului. Odată copilul ajuns la vârsta preşcolară familia împarte într-o bună măsură sarcina educării lui 
cu dascălii şi pedagogii din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să 
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completeze golurile din procesul instructiv-educativ care au scăpat pană la această vârstă şi să-l ajute pe 
copil, în înţelegerea şi lămurirea unor probleme. Îmbinarea eforturilor educative din familie şi din grădiniță 
este nu numai recomandabilă ci şi obligatorie, pentru că de multe ori pe măsură ce copiii evoluează, părinţii 
au de înfruntat alte şi alte probleme care se ivesc la o altă categorie de vârstă şi care se repetă la generaţiile 
următoare. 

 Dacă cele două medii educaţionale – grădinița şi familia – se completează şi se susţin, ele asigură 
într-o mare măsură bună integrare a copilului în activitatea şcolară şi pe plan general în viaţa socială.  

 Realizarea acestor obiective depinde în primul rând de cadrul didactic, de talentul său, de dragostea 
sa pentru copii, de modul creativ de abordare a temelor, prin punerea în valoare a posibilităților și resurselor 
de care dispune clasa de elevi. 

 
 
 
Bibliografie: 
- Băran-Pescaru, Adina ”Familia azi. O perspectivă sociopedagogică”, București Editura Aramis, 

2004 
- Băran-Pescaru, Adina, „Parteneriat în educaţie”, Editura Aramis Print, Bucureşti, 2004 
- Cerghit, Ioan; Neacşu, Ioan; Negreţ Dobridor Ioan, „Prelegeri pedagogice”, Editura Polirom, Iaşi, 

2001 
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DE CRĂCIUN, FII MAI BUN! 

 

PROFESOR RUSAN OANA-RALUCA 

ŞCOALA GIMNAZIALA NR.195, BUCURESTI 
 

Crăciunul este o sărbătoare creştină a bucuriei Naşterii Domnului, a reuniunii familiale, a dărniciei. 

Influenţaţi de cultura occidentală, oferim astăzi cadouri gazdelor noastre atunci când mergem în 

vizite. De o atenţie deosebită se bucură, îndeosebi, copiii care primesc cele mai multe şi cele mai mari 

cadouri. 

Atragerea de partea şcolii a părinţilor elevilor şi implicarea acestora în numeroase activităţi, atât 

şcolare, cât şi extraşcolare reprezintă două dintre strategiile direcţunii şcoliişi, implicit, ale diriginţilor. 

 Fie că sosesc prin parteneri externi (Biserica, fie prin parteneri interni, prin intermediul 

inspectoratelor şcolare sau al programelor de tip Strategia Naţională de Acţiune Comunitară (S.N.A.C) de 

exemplu, aceste activităţi au devenit numeroase, prin urmare, în şcoala noastră, se desfăşoară, în paralel, 

mai multe astfel de proiecte ori programe, scopul fiind acela de a implica pe cât mai mulţi educabili şi pe 

părinţii acestora. 

 Dacă în anul şcolar trecut, ne-am implicat în proiectul national SNAC, oferind cadouri pentru copiii 

de la Şcoala Specială Nr.3, din Bucureşti, pe care le-am dat personal, anul acesta, datorită perioadei 

pandemice pe care o traversăm, ne-am implicat în alte proiecte şi programe.  

 Unul dintre proiectele de suflet a fost cel în care am implicat părinţii elevilor de la clasa a VII-a la 

care sunt diriginte a fost cel al Fundaţiei “Sfântul Dimitrie” din sectorul 2. Cadouri pentru copiii orfani de 

unul sau de ambii părinţi au ajuns sub brad: hainuţe, jucării, cărţi, fructe şi dulciuri.  

 “Zâmbetul din cutie” este un proiect care s-a încetăţenit în unitatea noastră şcolară. An de an, părinţii 

şi copiii pregătesc pachete pentru copii de diverse vârste, lipind o etichetă cu vârsta şi produsele neperisabile 

pe care le-au introdus. Maşini umplute până la refuz pleacă anual din curtea şcolii să înflorească un zâmbet 

pe chipurile copiilor cu care soarta a fost mai puţin generoasă. Anul acesta proiectul are faţete noi: de data 

aceasta, implicarea părinţilor este mai mare, aceştia ducând pachetele în spaţiul special amenajat din 

Romexpo, spaţiu propus de organizatori. 

 Aşadar, pandemia nu ne împiedică să fim mai buni de sărbătoarea Naşterii Domnului, cu atât mai 

mult cu cât avem aproape parteneri de nădejde: părinţii. 
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WINTER ONLINE ACTIVITIES FOR ELEMENTARY VIRTUAL LEARNING 

 
ELENA RUSU  

THE TECHNICAL COLLEGE APULUM, ALBA IULIA 
 

  
 With more and more schools moving to distance learning, teachers 

need winter lesson plans that teach English, math, science, and social 
studies and that engage students in fun and meaningful seasonal activities. 
There are a lot of digital Christmas classroom activities which greatly 
motivate students during online learning this winter season, such as winter 
puzzles, snowy paintings, games and songs, paper snowflake instructions, 
snow people – projects, etc. 

Reading and writing go hand in hand, and taking a project approach 
is a great way to integrate the two subjects. Learning about other cultures 

helps us broaden our horizons and shift our perspectives. A rich winter topic for both reading and writing 
is “Christmas around the World”. After reading about the way different countries, such as Japan and 
Germany, for example, celebrate Christmas, a student could represent this new learning in poster form, on 
a Google Slide presentation, with a 3-D creation, or even in a video broadcast. Perhaps learning about the 
Christmas customs of a particular country will spur further exploration of that country and this will be for 
the benefit of the students!  

Children are curious about so many things that adults don’t even consider….like snow, snowflakes, 
Christmas, Christmas tree!  

Possible questions: 
 How do snowflakes form?  
 Why is weather influenced by the equator?  
 Which are the origins of Christmas or of the Christmas tree? 
 Which animals migrate?  
There are lots of great online materials that will harness this curiosity of young learners! They will 

discover that snowflakes are gorgeous, intricate miracles. Maybe they think snowflakes grow at the same 
rate, regardless of temperature – well they are mistaken about that! Temperature – even variance of just a 
few degrees – has a big impact on snowflake formation. Every snow crystal has a six-sided (hexagonal) 
shape, but they come in all different arrangements and sizes. As a snowflake forms, it can move to different 
parts of the cloud. Differences in temperature and humidity affect the snowflake's shape.  

Have you ever done symmetry drawings before? You know the fun ones where half of the picture is 
there and you have to draw in the rest? Well, I thought it would be really cool to do some snowflake 
symmetry drawings with the kids. Snowflakes have such amazing patterns and I knew that they would turn 
out great! To make the snowflake drawings, I found some clipart with all different patterns of 
snowflakes. I printed them out and then we cut them in half. This is a good step to let the kids help 
with so they can understand the halfway point on the shapes. I taped them down on a clean sheet of 
paper. Then, we tried it two different ways. We tried using a small mirror to look down on and draw 
with the reflection. We also tried just drawing the other half. 

Teachers can also present sets of Thinking Questions for Christmas. Students are asked to reflect on 
the history and meaning of Christmas. Students write down answers while travelling through different 
student activities, such as Christmas Holiday Scrapbook or Celebrate Winter Holidays. A fun Christmas 
Tree Book is the kind of activity where students reflect on a gift they want, a gift they want to give, a 
favorite holiday memory, a favorite holiday tradition, and an act of kindness they want to do. 

 Possible thinking questions: 
 Think of a Christmas symbol you learned about in this activity. In your own words, explain the 

meaning behind this symbol. 
  If no one knows exactly when Jesus was born, why do we celebrate Christmas on December 25? 
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 What are some winter holidays we celebrate? (Make a list on the board.) 
 Why do people celebrate each of these holidays? 
 Which holiday is celebrated in other countries? Which ones are unique to our country? 
 Who was the original Santa Claus? Why was he so well known? 
 If you were to explain Christmas to a friend who had never heard of it before, what story would 

you tell? 
Students adore to explore and discover traditions around the world! In many places people stay up 

late to see the old year out and the new year in. Almost everywhere in the world church bells ring, horns 
toot, whistles blow, sirens shriek. London's Trafalgar Square and New York City's Times Square swarm 
with crowds of happy, noisy people. The hullabaloo expresses people's high spirits at holiday time. 

Chinese Lunar New Year 
Many Chinese children dress in new clothes to celebrate the Lunar New Year. People carry lanterns 

and join in a huge parade led by a silk dragon, the Chinese symbol of strength. According to legend, the 
dragon hibernates most of the year, so people throw firecrackers to keep the dragon awake. 

In the Chinese lunar calendar each of the 12 years is named after an animal. According to legend, 
Lord Buddha asked all the animals to come to him before he left the earth. Only 12 animals came to wish 
him farewell, and as a reward Buddha named a year after each one. 

Online activities are convenient and very appealing to students of all ages. Most of the time, most of 
what we learn in a course is forgotten within a week or two at the end of classes. Having that spark of 
interest and knowing how to find information online insures you that your learning is always available to 
you. If you become interested in a certain topic, perhaps because of something you see or read about, or 
perhaps because one of your classmates or friends has a question, you can get online and look it up. You 
will have developed the skills to find information, digest it, synthesize it and formulate an answer to any 
question that comes your way. 
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MAGIA SARBATORILOR DE IARNA, TRADIȚII ȘI OBICEIURI 

 
CADRU DIDACTIC: RABOLU ELIAN NARCIS  

UNITATEA DE ÎNVATAMANT:BL. P. S. „VIITORUL”PITESTI 
 
 Tradițiile și sărbătorile de iarnă marchează evenimente importante in viață noastră și mai ales a celor 

mici. De modul cum transmitem emoția și îi facem să înțeleagă simbolistica acestor obiceiuri se leagă 
identitatea noastră ca neam . Colindatul, plugușorul, sorcova, bradul, ursul, capra, Moș Nicolae, Moș 
Crăciun, vorbesc despre nașterea domnului, recompensă, muncă și prosperitate, cinste, onoare, recolte 
bogate, liniște și pace. 

 Părinţii și profesorii au un rol important în a influenţa copilul în primii ani de viaţă pentru a dobândi 
achiziţii şi competenţe care să-l ajute să fie independent şi să formeze la rândul lui alte caractere. 

Climatul familial şi cel școlar și extrașcolar trebuie sa fie unul bazat pe încredere şi acceptare 
bilaterală a regulilor, clădit pe o relaţie afectivă care sa permită şi să încurajeze creativitatea, încrederea în 
forţele proprii, manifestarea personalităţii, exprimarea propriilor opinii. Profesorul este persoana, care de 
multe ori este considerat model de urmat și de aceea el trebuie să fie demn de statutul de formator prin 
atitudinea pe care o are, modul de comportament și relaționare cu copii și părinții, mesajele și informațiile 
pe care le oferă. 

Multe activități legate de Crăciun și de sărbătorile de iarnă sunt organizate de școală în parteneriat cu 
părinții, iar scopul principal este de a dezvolta la copii latura artistică, exprimarea sentimentelor față de alte 
persoane, un fond afectiv pozitiv, cunoașterea semnificației diferitelor evenimente care marchează 
sărbătorile de iarnă. 

 Foarte importantă este familia, tradițiile, este primul contact pe care copilul îl ia cu un adult și are 
tendința să copieze comportamente și de aceea părinții trebuie să conștientizeze rolul important pe care îl 
au, să gestioneze corect emoțiile și sentimentele copiilor, fiind primul model în viață pentru aceștia. 
Experiențele de viață în care părinții îi implică, obiectivele de educație și instruire fixate, timpul pe care îl 
alocă să discute, să se joace, să colaboreze sau relaționeze cu copilul, îl ajută să devină un adult responsabil 
și capabil. 

 Profesorii și părinții trebuie să colaboreze pentru a înlătura barierele de comunicare care apar în 
relația cu copilul și adolescentul, fiindu-i un prieten și un sfătuitor, nu un critic la toate greșelile pe care le 
face și care sunt esențiale în a trage învațăminte. Atunci când știi care sunt radăcinile tale ca și cultură, 
istorie, tradiții, personalitâți reprezentative, când ai identitate ca și popor și individ vei avea o personalitate 
puternică, capabil de a aduce un plus valoare comunității pe care o reprezinți. 

 În contextul digitalizării și globalizării din societatea actuală, tradițiile reprezintă valori naționale și 
un patrimoniu cultural care trebuie transmis mai departe pentru a ști cine suntem și încotro mergem și pentru 
a putea spune: 

”Acolo este țara mea 
Și neamul meu cel românesc 

Acolo eu să mor aș vrea 
Acolo vreau eu să trăiesc.” 
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IMPORTANȚA ACTIVITAȚILOR EDUCATIVE REALIZATE 

 IN PARTENERIAT CU PARINȚII 
 

PROF. RADA LAVINIA 
COLEGIUL TEHNIC "GENERAL GHEORGHE MAGHERU " 

 
Pentru a duce la bun sfârșit o educație integrală este necesar să existe canale de comunicație și acțiuni 

ale familiei cu școala, doar așa se produce dezvoltarea intelectuală, emoțională și socială a. copiilor în cele 
mai bune condiții. Colaborarea familiei cu școala dezvoltă copiilor impresia că, deși se află în două spații 
diferite, ele sunt complementare.  

Participarea activă a părinților în viața școlară a copiilor se materializează printr-o mai bună autostimă 
a copiilor, un randament școlar mai bun, relații și atitudini pozitive ale părinților despre școală.  

Familia și școala trebuie să împartă responsabilitățile în educarea copiilor. Ambii au un rol 
fundamental în dezvoltarea copilului. Colaborarea familiei cu școala are o .importanță majoră, cu efecte 
pozitive asupra elevilor, părinților, profesorilor, școlii și comunității. 

Gradul de implicare al părinţilor în viaţa şcolară a copiilor lor influenţează şi rezultatele școlare ale 
acestora. Cu cât părinţii colaborează mai bine cu şcoala, cu atât notele copiilor sunt mai mari. Educaţia nu 
este un proces de care este responsabilă în mod exclusiv .şcoala, dar nici părinţii, este un proces al cărui 
succes depinde de colaborarea dintre cele două părţi implicate. 

Părinţii pot fi atraşi alături de şcoală prin forme variate de activităţi extraşcolare, determinându-i să 
adere la ideea de colaborare activă, acceptând rolul de factor răspunzător în devenirea propriului copil. Deși 
părinții consideră că ei știu ceea ce este bine, pentru că ei aleg, caută și se interesează despre diferite opțiuni, 
acceptul copilului este cel care îi ajută să se implice și să obțină ceva din ceea ce ei își propun. Părinții care 
au luat parte la activitățile extrașcolare și-au manifestat interesul și aprobarea față de educația oferită de 
școală în general. 

O bună colaborare între familie și scoală se poare realiza prin parteneriate. Motivul principal pentru 
crearea unor astfel de parteneriate este dorinţa de a ajuta elevii să aibă succes la şcoală și, mai târziu, în 
viață. Atunci când părinţii, elevii și ceilalţi membri ai comunității .se consideră unii pe alţii parteneri în 
educaţie, se creează în jurul elevilor o comunitate de suport care începe să funcţioneze.  

Când şcoala şi familia lucrează împreună ca parteneri, beneficiari sunt elevii. Colaborarea dintre 
şcoală şi familie presupune nu numai o informare reciprocă cu privire la tot ceea ce ţine de orientarea 
copilului, dar şi înarmarea părinţilor cu toate problemele pe care le comportă această acţiune 

Parteneriatele trebuie privite ca o componentă esenţială în organizarea școlii şi a clasei de elevi. Ele 
nu mai sunt de mult considerate doar o simplă activitate cu caracter opţional sau o problemă de natura 
relaţiilor publice.  

Parteneriatele dintre școală, familie și comunitate pot ajuta profesorii în munca lor, perfecţiona 
abilităţile şcolare ale elevilor, îmbunătăţi programele de studiu și climatul şcolar, îmbunătăţi abilităţile 
educaţionale ale părinţilor, dezvolta abilităţile de lideri ale părinţilor, conecta familiile cu membrii .şcolii 
și ai comunităţii, crea un mediu mai sigur în şcoli. 
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IMPORTANȚA ACTIVITAȚILOR EDUCATIVE REALIZATE  
IN PARTENERIAT CU PARINȚII IN PANDEMIE (COVID-19) 

 
PROF. ÎNV. PREȘC.: ALINA RADUCU 

 G.P.N. CAPAȚANEȘTI, COM. MARACINENI, JUD. BUZAU 
 
 Educația trebuie să se manifeste permanent ca o acțiune coerentă și unitară a grădiniței și familiei. 

Interesul comun determină o mișcare de apropiere în dublu sens, familie – grădiniță, grădiniță – familie, în 
vederea unei suficiente cunoașteri de ambele părți.  

 Activitatea educativă din grădiniță nu poate fi izolată, separată de alte influențe educative ce se 
exercită asupra copilului și mai ales, nu poate face abstracție de acestea. 

 Grădinița și familia sunt doi factori primordiali în educația copiilor când se fac primii pași în viață. 
Acum se pun bazele unei personalități care mai târziu va fi parte integrantă a unei societăți a cărei cerințe 
se diversifică în permanență. 

 Necesitatea colaborǎii strânse între grǎdiniţǎ şi familie este dictatǎ de rolul deosebit de mare pe care 
îl joacǎ aceasta din urmǎ în educarea copilului. Încǎ de la naşterea copilului, familia exercitǎ o influenţǎ 
considerabilǎ asupra dezvoltǎrii sale fizice, intelectuale, sociale şi morale. Nu întâmplǎtor înţelepciunea 
poporului nostru subliniazǎ însemnǎtatea „celor 7 ani de acasa”. 

 Reușita actului educațional este asigurată de fixarea unor reguli comune, aplicate și respectate atât 
în grădiniță cât și acasă, valabile atât pentru părinți cât și pentru copii. Astfel părinții trebuie să respecte 
intervalul orar în care pot să aducă și să ia copiii, să nu deranjeze cadrul didactic în timpul activităților etc. 

 Ca și învățarea fizic în unitățile de învățământ, acum în perioada pandemiei datorată virusului 
COVID-19, este nevoie de o colaborare și mai strânsă între grădiniță și famile. În primul rând copiii depind 
de părinți lor, ca atunci când erau treziți dimineața pentru a fi aduși la grădiniță, iar acum părinților le revin 
responsabilitatea de a transmite mai departe informațiile cu privire la actul educațional transmis la rândul 
său de educatoare către copii. Sprijinul acordat de către părinți copiilor este primordial pentru rezultate 
bune și pentru a nu se pierde cunoștintele specifice gupei din care fac parte, pentru ca trecerea la un alt 
nivel, de grupă, clasă, să fie mai ușoară și fară lipsuri cu toate că prornim de la evaluări inițiale de fiecare 
dată. Deși a fost dezbătut de multe ori subiectul de ,,stat prea mult pe telefon” sau la calculator, la Tv., iată 
că acum avem nevoie de aceste dispozitive pentru învățarea la distanță. 

 Noi, cadrele didactice, trebuie să găsim metode de a atrage copiii în actul educațional pentru ca acesta 
să fie cât mai atractiv pentru copii, cât mai creativ și educativ mai ales în on line. Activitățile nu trebuie 
neapărat desfășurate toate în mediul on line, ci pot fi transmise către copii prin intermediul părinților 
desigur, ca și activități ce se pot desfășura în confortul proriu din casă cu materiale, jucării, sau alte obiecte 
aflate la îndemână. Faptul că informațiile sunt transmise ,,de la doamna” și ,,hai să lucrăm să îi arătăm 
doamnei cum ai lucrat”, sunt o motivație pentru unii dintre copiii. Pe de altă parte, unii părinți nu reușesc 
să îi stimuleze pe propri copii suficient, așa că renunță ei sau copiii lor, se instalează frustrarea, plictiseala 
și ajung să asocieze aceste lucruri cu ,,doamna„ sau ,,gradinița”. Participarea părinților alături de copiii lor 
la activități, face ca relația lor să devină mult mai strânsă atât din punct de vedere afectiv cât și prin faptul 
că realizează împreună diverse activități, jocuri, cumulează informații necesare copiilor lor pentru 
dezvoltarea psiho-fizică armonioasă, descoperă o mare parte din lucrurile ce se făceau la grădiniță specifice 
nivelului de vârstă, dar duce și la petrecerea unui timp de calitate alături de copiii lor. Aprecierile cadrelor 
didactice trebuie făcute cât mai des mai ales în on line, recompensați cu felicitări electronice, animate sau 
cu câte un joculeț interactiv. Trebuie menținut cât mai mult interesul pentru activități, acest lucru fiind 
posibil doar prin colaborarea familie –educator și invers.  

 Consilierea părinților atât individual cât și ședințele cu părinți în mediul on line consider că este 
extrem de necesară în această perioadă de pandemie. Susținerea morală, stropul de speranță că împreună 
reușim să facem lucruri bune și de calitate, aduce un aport de încredere și respect că suntem pe drumul cel 
bun atunci când colaborăm împreună pentru un scop comun și anume educația și starea de bine a copiilor. 

 
BIBLIOGRAFIE: eduteca.ro 
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 IMPORTANȚA ACTIVITAȚILOR EDUCATIVE  

IN PARTENERIAT CU PARINȚII 
 

 RADULESCU MARIA MELANIA,  
LICEUL TEORETIC ‘’LITTLE LONDON’’, VOLUNTARI, ILFOV 

 
Termenul parteneriat este „definit ca asocierea a doi sau mai mulţi parteneri, iar în literatura de 

specialitate, parteneriatul reprezintă modalitatea, formală sau informală, prin care două sau mai multe părţi 
decid să acţioneze împreună pentru atingerea unui scop comun.” 

Cooperarea profesor-părinte în beneficiul elevului vine în completarea participării părinţilor la 
gestiunea şcolii. Ca responsabili legali ai educaţiei copiilor lor ei au responsabilitatea de a influenţa natura 
acestei educaţii; modelele participative pot ajuta la coordonarea eforturilor educative şi la orientarea 
adaptării şcolii la schimbările din societate; influenţarea pe plan local asupra rezolvării problemelor şi luării 
deciziilor. Cu alte cuvinte participarea poate stimula iniţiativele si inovaţiile. 

Este o oportunitate pentru părinţi de a cunoaşte propriul copil în alte situaţii decât cele de acasă, de a 
cunoaşte grupul din care face parte copilul, de a se simţi bine alături de propriul copil, de a înţelege mai 
bine caracteristicile vârstei fiului/fiicei, de a relaţiona cu ceilalţi părinţi din grup şi de a găsi puncte comune, 
de a relaţiona cu profesorii care însoţesc copiii. Este o ocazie de a cunoaşte viaţa şcolii. 

• Serbările şcolare – reprezintă evenimente de o importanţă deosebită în activitatea elevilor şi în viaţa 
familiilor acestora-atât din punct de vedere afectiv, cât şi cognitiv, dând ocazia elevilor de a prezenta, într-
o manieră personală şi originală, tot ce au învăţat pe parcursul unui semestru sau an şcolar. Acest tip de 
activităţi extracurriculare au reprezentat întotdeauna un prilej de manifestare inedită al talentului nativ al 
copilului. Este o ocazie în care copilul îşi poate pune în valoare inteligenţa dominantă descoperită şi 
valorificată de cadrul didactic. De multe ori familia este surprinsă de potenţialul propriului copil. 

Un real PARTENERIAT între ŞCOALĂ şi FAMILIE nu este cel înscris pe o coală de hârtie semnat 
de părinte şi director, este relaţia activă, de implicare şi de o parte şi de cealaltă, este bucuria şi tristeţea, 
este succesul şi eşecul, este zbaterea şi rezultatul din care beneficiarul este COPILUL.  

 Şcoala şi familia sunt două instituţii care au nevoie una de alta. Şcoala şi familia trebuie să găsească 
făgaşul colaborării autentice bazată pe încredere şi respect reciproc, pe iubirea faţă de copil, să facă loc unei 
relaţii deschise, permeabile, favorizante schimbului şi comunicării de idei.Părinţilor le revine rolul esenţial 
în creşterea copiilor, asigurându-le acestora nu numai existenţa materială, cât şi un climat familial, afectiv 
şi moral. 

Părinţii şi profesorii sunt parteneri cu aşteptări diferite. În viitor, şcolile trebuie să acorde o mai mare 
atenţie dezvoltării parteneriatelor cu părinţii şi comunitatea, prin crearea unor programe de cooperare şi 
susţinere din partea unor instituţii de profil. De asemenea, studiile arată că este necesară o interacţiune şi în 
cadru mai puţin formalizat pentru clădirea relaţiilor de încredere şi onestitate. 
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 ACTIVITAȚI EDUCATIVE IN PARTENERIAT CU PARINȚII 

 
GRADINIȚA NR. 1 URDARI 

PROFESOR INV. PREȘCOLAR RADULICEA NICOLETA LIA  
 
 În primele etape ale vieții, responsabilitatea educarii copilului revine familiei.Părinții sunt primii 

educatori ai copilului.Copiii sunt apoi înscriși în grădiniță, instituție care le asigură condițiile necesare 
pentru dezvoltarea în concordanță cu nevoile individuale.Vine apoi rândul profesioniștilor din grădinițe și 
școli să se ocupe de formarea și educarea copiilor printr-o metodologie și un curriculum specific vârstei 
acestora. 

 Împreună cu părinții, școala își are rolul bine stabilit intervenind în dezvoltarea primară a copilului.În 
acest context educarea părinților după principii științifice de psihopedagogie devine o necesitate.Evoluția 
societății românești marcată de o tranziție prelungităcatre ceva care nu este clar nici măcar politicienilor, 
bulvesarea valorilor într-o societate instabilă, scăderea calității vieții, lipsa unor modele de urmat îi pun pe 
adulți în dificultate ca părinți. 

Școala îl învață pe copil să se situeze printre semeni, să se obișnuiască cu anumite cerințe și realități 
sociale.Familia trebuie să fie prima instituție socială care se preocupă de asigurarea condițiilor necesare 
dezvoltării normale a copilului.Scoala și familia sunt cei doi poli de rezistențăa educației care contribuie 
prin mijloace specifice la formarea tinerilor. 

 Sunt multe modalități de colaborare între familie și școală.discuții zilnice, teme saptămânale de 
consiliere pentru părinți, ședințe și lectorate cu parinții, vizite la domiciliul copiilor, serbări, lecții, plimbări, 
cursuri, antrenarea părinților în derularea proiectelor tematice, voluntariat din partea părinților în 
organizarea și desfășurarea unor acțiuni de voluntariat.Ca obiective majore ale parteneriatului familie-
școală amintim..formarea părinților în spiritul ideii de parteneri egali în educația copiilor, convingerea 
părinților pentru a investi în dezvoltarea personală a copilului și a grupului în ansamblu, implicarea 
părinților în atragerea de resurse financiare sau materiale necesare unei bune desfășurari a actului 
educațional, crearea unui mediu educativ pozitiv favorabil, adecvat pentru o stimulare continuă a învățării 
spontane a copilului, achiziționarea de catre părinți a unor informații și cunoștiințe pe care să le folosească 
în educarea propriilor copii. 

 Prin încheierea parteneriatelor cu părinții, aceștia sunt încurajați să ia parte la planificarea și derularea 
programelor educative pentru copii ceea ce implică o responsabilizare și o eficiență sporită.Astfel părinții 
au posibilitatea sa-și cunoască mai bine copiii, modul lor de manifestare in viața de grup, pot înțelege mai 
bine rolul lor educativ. Relațiile de colaborare dintre parinți si unitatea de învațământ pe care o frecventează 
copilul lor constituie primul pas către o educație deschisa, flexibilă si dinamica a personalitații copilului. 
Procesul de colaborare cu parinții asigură atingerea scopului educațional și anume de a obține dezvoltarea 
globala a copilului. Prin colaborarea parinților cu scoala, acestia pot completa, sprijini și dezvolta 
personalitatea copilului.  

 Între familie și scoala trebuie sa existe o comunicare foarte stransă. Școala si familia sunt doua 
instituții care au nevoie una de alta. Școala si familia trebuie să gasească făgașul colaborării autentice bazată 
pe incredere si respect reciproc, pe iubirea față de copil, să faca loc unei relații deschise permeabile, 
favorizate schimbului si comunicarii de idei. 

 
 
 
 
 
 
 
Bibliografie: 
*www.didactic.ro 
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NASTEREA DOMNULUI 

 "FA RAI DIN CE AI!" 
 

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 3,  OȚELU ROȘU 
PROF. RAȚIU ORTENSIA-DIANA 

 

 
Nașterea Domnului rămâne, chiar și în pandemie, o sărbătoare a bucuriei, a iubirii, a dăruirii. Iar 

copiii oferă bucurie cu dărnicie făcând lucruri frumoase și reușind să aducă un zâmbet pe fețele celor dragi. 
Chiar și în această perioadă, când trebuie respectate reguli sau când prezența la biserică este limitată, se pot 
face lucruri frumoase dacă se pun la un loc o părticică din suflet, un strop de voință și multă veselie! 

 Este și cazul elevilor de la Școala Gimnazială Nr.3 Oțelu Roșu, care au acceptat propunerea 
profesorului de religie de a pregăti câteva lucruri frumoase de Crăciun.  

 Astfel, câțiva elevi din clasa a VI-a au pus în scenă la Biserica "Sfântul Mare Mucenic Gheorghe"din 
Oțelu Roșu, folosind pantomima, cel mai frumos moment al mântuirii noastre: Naşterea Domnului Iisus 
Hristos. Îmbrăcaţi după "moda" primului veac creştin, dând viaţă personajelor ce au fost martore la 
întruparea lui Hristos, cu recuzită diversă şi cu multă dăruire, copiii au adus bucurie prin limbajul gesturilor 
în inimile părinților, rudelor și preotului paroh.  

 Chiar dacă orele s-au desfășurat în mediul on-line, bucuria Crăciunului s-a resimțit și în jocurile, 
felicitările și decorațiunile care au fost făcute în timpul orelor de religie. Astfel, elevii claselor primare s-
au întrecut în a realiza planșe și felicitări de Crăciun, în timp ce elevii claselor gimnaziale au făcut 
decorațiuni și felicitări folosind tehnica origami. Orele de lucru manual au fost cu atât mai interesante cu 
cât, la dorința elevilor, în surdină au fost auzite colinde tradiționale românești. Entuziasmul elevilor s-a 
manifestat și prin afirmațiile de la finalul orelor: "a fost frumos!"; "ne plac orele în care lucrăm ceva 
frumos!"; "mai vrem să facem și altădată astfel de decorațiuni!"; "voi mai face și eu, în plus, acum că ne-
ați dat ideea cu bețișoarele de bambus!". 

 Totodată, jocul didactic poate lua forme interesante la orele de religie. Pe parcursul câtorva 
săptămâni, elevii claselor a VII-a au realizat proiecte interesante pornind de la jocurile clasice. Fiecare elev 
a avut de ales o temă religioasă, a pregătit tabla de joc, a gândit setul de reguli și a realizat pionii. Deși 
prezentarea jocurilor s-a făcut doar on-line, ideile originale au stârnit interesul colegilor care și-au exprimat 
regretul că nu se pot juca, împreună, la școală. Și anul acesta, elevii au ales să realizeze lucruri frumoase și 
interesante și să se bucure de cea mai frumoasă sărăbătoare a creștinătății: Nașterea lui Iisus Hristos!  
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IMPORTANTA ACTIVITATLOR EDUCATIVE  

IN PARTENERIAT CU PARINTI 
 

PROF. RATOI FLORENTINA ALINA 
SCOALA GIMNAZIALA LIVEZILE 

JUDETUL MEHEDINTI 
 
“Copiii nu sunt singurii care cresc. Și părinții cresc. Tot așa cum noi ne privim copiii, să vedem ce 

fac cu viețile lor, tot așa ne privesc și ei pe noi, să vadă ce facem noi cu ale noastre. Nu le pot spune copiilor 
mei să ajungă până la stele. Tot ce pot face este ca eu să mă întind spre ele.” Joyce Maynard 

 
“Într-un parteneriat adevărat, nevoile partenerului sunt tot atât de importante ca ale tale însuţi. Cu 

nimic mai importante, cu nimic mai puţin importante. Exact la fel de importante.” Paul Ferrini 
 
Educația este un drept universal al omului și un drept constituțional al cetățeanului roman. 
Etimologic, termenul derivă din cuvintele latinești: ``educo- educare`` care înseamnă a crește, a 

cultiva. 
Educația este o activitate culturală, interactivă și formativă, care prilejuiește beneficii pentru 

dezvoltarea personalității umane și dezvoltarea societății, de asemenea este și produsul acestei activități. 
În termeni generali, relaţia dintre familie şi şcoală presupune o legătură, un contact, o interacţiune 

între cele două instanţe responsabile cu educarea tinerei generaţii care îmbracă forme diferite – de la 
participarea părinţilor la şedinţele cu părinţii, la supravegherea la domiciliu şi sprijinul acordat copilului în 
efectuarea temelor pentru acasă, opţiunea pentru cea mai potrivită şcoală, formă de învăţământ în raport cu 
obiectivele şi aspiraţiile părinţilor şi ale copiilor lor până la cooptarea părinţilor în consiliile de conducere 
a şcolilor. 

Colaborarea dintre şcoală şi familie presupune nu numai o informare reciprocă cu privire la tot ceea 
ce ţine de orientarea copilului ci şi pregătirea părinților pentru toate problemele ce le comportă această 
acţiune. În ceea ce priveşte relaţia școală-familie se impun deschideri oferite părinţilor privind aspectele 
şcolare, psihopedagogice, pe lângă aspectele medicale, juridice etc. O bună colaborare între familie și scoală 
se poare realiza prin parteneriate. 

Motivul principal pentru crearea unor astfel de parteneriate este dorinţa de a ajuta elevii să aibă succes 
la şcoală și, mai târziu, în viață. Atunci când părinţii, elevii și ceilalţi membri ai comunității se consideră 
unii pe alţii parteneri în educaţie, se creează în jurul elevilor o comunitate de suport care începe să 
funcţioneze. Parteneriatele trebuie văzute ca o componentă esenţială în organizarea școlii şi a clasei de 
elevi. Ele nu mai sunt de mult considerate doar o simplă activitate cu caracter opţional sau o problemă de 
natura relaţiilor publice. 

Parteneriatele dintre școli, familii și comunitate pot ajuta profesorii în munca lor; perfecţiona 
abilităţile şcolare ale elevilor; îmbunătăţi programele de studiu și climatul şcolar; îmbunătăţi abilităţile 
educaţionale ale părinţilor; dezvoltă abilităţile de lideri ale părinţilor; conecta familiile cu membrii şcolii și 
ai comunităţii; stimula serviciul comunității în folosul şcolilor; oferi servicii şi suport familiilor şi crea un 
mediu mai sigur în şcoli. 

Implicarea părinţilor în educaţia şcolară a copiilor are la bază câteva principii esenţiale: 
Părinţii, indiferent de etnie, statut socio-economic sau pregătire educaţională, sunt un element cheie 

în educaţia propriilor copii. 
Părinţii doresc tot ce este mai bun pentru copiii lor. 
Toţi copiii pot învăţa. 
Elementul principal este copilul şi realizările sale. 
Şcoala nu este singura responsabilă pentru rezultatele şcolare ale copilului. 
Fiecare cadru didactic este un specialist în domeniul său, oferind astfel copiilor informaţii relevante 

şi accesibile vârstei. 
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Ca parteneri într-o relaţie, este normal ca părţile implicate să aibă anumite aşteptări una faţă de 
cealaltă. 

De asemenea, cadrele didactice au anumite aşteptări din partea părinţilor: 
• să creeze copiilor oportunităţi de învăţare 
• să susţină scopurile, regulile şi politica şcolii; 
• să sublinieze în discuţiile cu copiii, importanţa educaţiei pentru viaţă; 
• să-şi accepte responsabilitatea de părinte, fiind un bun exemplu; 
• să-i ajute pe copii să realizeze un echilibru între activităţile şcolare şi cele extraşcolare; 
• să-i înveţe pe copii autodisciplina şi respectul pentru cei din jur; 
• să-i încurajeze pe copii să fie cât mai buni (să se auto-depăşească) şi să-şi 
• stabilească scopuri realiste; 
• să comunice des şi deschis cu cadrele didactice 
În concluzie, cunoaşterea de către cadrele didactice a principalelor caracteristici ale părinţilor, tipul 

de activitate pentru care au disponibilitate sau consideră că sunt competenţi le permite o mai bună 
colaborare cu ei, ar şti cui, cât, cum şi ce fel de invitaţie trebuie să adreseze, ce tip de sarcină este cel mai 
bine să-i încredinţeze părintelui, cum l-ar putea sprijini în a înţelege că responsabilitatea pe care o are în 
educarea copilului. 
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PRIMUL PAS SPRE EDUCAȚIE. 

PARINȚII, PARTENERI IN DRUMUL SPRE CUNOASTERE 
 

 GRADINITA CALUGARENI/SCOALA GIMNAZIALA PADES 
 PROFESOR PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR RAUT ANA MIRELA 

 
 În primele etape ale vieţii, responsabilitatea educării copilului revine familiei. În mod firesc, părinţii 

sunt primii educatori ai copilului. Copiii sunt apoi înscrişi în grădiniţă, instituţie care le asigură condiţiile 
necesare pentru dezvoltarea în concordanţă cu nevoile individuale. Vine apoi rândul profesioniştilor din 
grădiniţe şi şcoli să se ocupe de educarea şi formarea copiilor printr-o metodologie şi un curriculum specific 
vârstei acestora. Grădiniţa este un important mediu de socializare, îi ajută pe copii să interacţioneze cu alţi 
copii, dar şi cu adulţi şi le oferă acestora un mediu primitor, adecvat învăţării. Totodată, grădiniţa oferă 
suport pentru valorificarea potenţialului fizic şi psihic al fiecărui copil, pentru dezvoltarea capacităţii de a 
intra în relaţie cu ceilalţi copii şi cu adulţii. De asemenea, grădiniţa sprijină copilul în interacţiunea cu 
mediul, favorizează descoperirea de către fiecare copil a propriei identităţi şi îi formează o imagine de sine 
pozitivă. Dar educaţia copiilor, priviţi ca cei mai tineri membri ai unei comunităţi, este responsabilitatea 
întregii comunităţi. Ea este leagănul creşterii şi devenirii copiilor ca viitori adulţi responsabili de menirea 
lor în folosul întregii comunităţi, motiv pentru care cel mai important parteneriat care este necesar a fi 
implementat este cel dintre grădiniţă şi familie. Activităţile desfăşurate în parteneriat cu părinţii sunt 
modalităţi propice pentru atingerea unor obiective comune în ceea ce priveşte educaţia preşcolarilor, la 
acestea adaugându- se plăcerea de a fi alături de colegi, activităţile desfăşurându-se într-o atmosferă de voie 
bună, având, pe lângă valoarea social–educativă şi un efect reconfortant. “De abia am împlinit trei anişori 
şi mămica mea m-a dus la grădiniţă. O clădire frumoasă cu geamuri mari, cu multe săli de grupă, dar şi cu 
mulţi copii. Am păşit într-o sală primitoare, unde era doamna educatoare emoţionată şi zâmbitoare. M-a 
primit cu braţele deschise şi m-a îndemnat să intru spre a descoperi jucăriile şi copiii din sala de grupă. 
Mama m-a lăsat de mână, mi-a întors spatele lăsându-mă acolo. Era frumos, dar... nu înţelegeam de ce 
mama mea a plecat. A fost mereu alături de mine de când mă ştiam eu. Am început să o strig, dar nu îmi 
răspundea. M-am speriat că nu am să o mai văd. Ea mereu venea când o strigam, dar acum nu. Educatoarea 
mă ţinea în braţe şi îmi spunea să mă liniştesc că se va întoarce, iar noi ne vom juca frumos până atunci. 
Cum să o cred ?! Nici nu o cunosc! Toţi copiii privesc în jur şi sunt trişti sau plâng. Vroiam să plec acasă. 
De ce m-a abandonat familia mea??!!” Nivelul educaţional preşcolar pune bazele formării psihosociale a 
copilului. Din micul individualist şi timid, sau invers, introvertit, preşcolarul se formează după cerinţele 
societăţii, grupului din care face parte, pregătindu-l pentru viaţa „adultă”. Noi ca educatoare avem un rol 
foarte important în a-l îndruma pe preşcolar în formarea propriei personalităţi într-un mediu social 
corespunzător şi propice lui. Dar realizăm că nu suntem doar noi care au acest rol. Familia trebuie să îl 
sprijine în continuare chiar dacă petrece majoritatea timpului la grădiniţă, departe de casă. Pentru o formare 
cât mai armonioasă şi benefică propriului copil părintele trebuie să-şi exercite dreptul de părinte şi la 
grădiniţă. Aici intervine educatoarea care trebuie să aducă la cunoştinţă părintelui că e m ai mult de atât şi 
că misiunea lui de a-l forma pe preşcolar nu s-a încheiat fiind preluată de grădiniţă. Rolul grădiniţei este de 
fapt de a-i ajuta pe părinţi în formarea şi educarea propriilor copii. Rolul principal rămânând tot familiei 

 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
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SUNTEM O ECHIPA 
EXEMPLU DE BUNA PRACTICA IN PARTENERIATUL CU PARINTII 

 
PROF. RIPEANU ARSALUIS LUIZA 

LICEUL TEHNOLOGIC “LAZAR EDELEANU”  
NAVODARI, JUD. CONSTANTA 

 
“O frunză ce lucrează de una singură nu face umbră.“ Chuck Page 
 
Beneficiari: părinţi, cadre didactice, reprezentanţi ai comunităţii 
Resurse: markere, creioane colorate, coli de flipchart, reviste, textile, scobitori, lipici, foarfece 
Timp - 1h ½ 
Trucuri motivaţionale: Echipa 9 C părinţi este un grup de persoane cu obiective comune, folosesc 

împreună resurse, efort, timp, se diferenţiază şi se completează, se simt responsabili pentru rezultatele 
obţinute. 

2 obiective SMART: 
• să identifice caracteristici definitorii ale echipei 
• să practice lucrul în echipă 
Metode și tehnici: • exerciţii de spargerea gheţii, tehnici art-creative, lucru în echipă 
Filmul activităţii: Din ce echipe faci parte? Faceţi o incursiune în grupurile şi echipele de care aparţin 

sau au aparţinut participanţii. Care este echipa sportivă preferată? Ce vă place la aceste echipe?  
Roluri în echipă. Desenaţi un simbol al echipei, în echipă, cu inspiraţie din natură. Se afişează rolurile 

jucate de membrii echipei. Fiecare participant identifică rolul pregnant jucat în echipele de care aparţine.  
Ce roluri pot fi jucate de părinţi în promovarea educaţiei şi valorizării acesteia de către copii. Se 

analizezază avantajele şi dezavantajele muncii în echipă.  
Elaboraţi un refren care să susţină ideea echipei, pe care să-l cânte toţi membrii. Împreună în Centrul 

de Resurse pentru Părinţi (CRP). Participanţii se împart în 3 echipe (nume celebre de clădiri din lume). Se 
desemnează în fiecare echipă, prin negociere, un lider, care va ţine legătura cu juriul alcătuit din facilitatori. 
Fiecare echipă primeşte un set identic de materiale şi are sarcina de a construi un CRP în miniatură, care să 
combată abandonul în şcoala din care copiii lor fac parte, care să susţină învăţarea, motivaţia şi succesul 
copiilor, în decurs de 50 de minute, cu ajutorul unui pachet cu materiale identice: reviste, textile, scobitori, 
lipici, foarfece, markere etc.  

Câştigă echipele care obţin scoruri ridicate la: prezentare, aspect estetic, funcţionalitate, lucru în 
echipă al membrilor, folosire efcientă a timpului, utilizare a consumabilelor. 

Ce am câştigat? Participanţii evaluează activitatea desfăşurată prin acordarea de procente, pentru 
fiecare categorie: implicare, participare, exersare de abilităţi, învăţare de concepte etc. Cel mai mult-100%, 
cel mai puţin 0%. 

O concluzie! Deoarece este un fenomen complex, pentru combaterea absenteismului şi abandonului 
şcolar, echipa este o necesitate. Abilitatea de a lucra împreună, prin care oameni obişnuiţi pot obţine 
rezultate neobişnuite. Într-o echipă trebuie să vă implicaţi, să îndepliniţi sarcinile, să solicitaţi feedback 
permanent, să vă asumaţi responsabilitatea. 

Fişă de lucru „Parteneriatul şcoală- familie. Roluri în echipă“ 
Desenaţi două lucruri importante pentru dvs.! 
 Apoi desenaţi două lucruri importante pentru echipă.  
În echipe, elaboraţi simboluri pentru echipă. 
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Roluri în echipă: 
• Conducătorul: atribuie sarcini, controlează rezultate, motivează 
• Promotorul: vine permanent cu idei noi, inovează 
• Supraveghetorul: evaluează activitatea colegilor săi 
• Executantul: face tot ce i se cere, aplică 
• Susținătorul: ridică moralul celorlalți în situații dificile 
• Investigatorul: explorează ideile în profunzime 
• Finalizatorul: trage concluziile, retușează rezultatul final  
(Adaptare după Belbin: Roluri în echipă) 
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"MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNA! TRADIȚII ȘI OBICEIURI" 

 
PROFESOR PENTRU INVAȚAMANT PRIMAR ROMAN ROXANA ELENA  

 
La români, Crăciunul a fost, alături de Paşte, încă din cele mai vechi timpuri, una dintre cele mai 

aşteptate sărbători, fiind însoţită de foarte multe tradiţii şi obiceiuri. Sărbătoarea Crăciunului de altădată era 
capul unei perioade rituale de renovare a anului cosmogonic, Crăciunul îi introducea pe oameni într-o 
atmosferă unică, specifică atât sfârşitului, cât şi începutului, atât tristeţii, cât mai ales bucuriei. 

Sărbătoarea Crăciunului nu se referea numai la Naşterea Domnului, ci începând din Ajunul 
Crăciunului, începea o perioadă rituală de 12 zile care simboliza renovarea timpului, având la bază ideea 
coborârii lumii în haos şi reinstaurarea unei noi ordini cosmice. 

Luna decembrie este în sine o întreagă sărbătoare, vestind apropierea Crăciunului cu colinde, miros 
de brad și arome dulci de cozonac, dar mai ales prin gesturi simbolice care nu sunt alese la întâmplare, ci 
după cum spune tradiția, bine conservată în rândul poporului român.  

Cele mai populare tradiții și obiceiuri au legătură cu ziua de Ajun, când, pentru a avea noroc în anul 
următor, se spune că nu trebuie să mănânci nimic. De asemenea, în această zi se taie câte un măr: dacă are 
viermi, se spune că cel care a tăiat fructul va fi încercat de boală tot anul, iar dacă mărul este putred, atunci 
persoana respectivă nu va prinde anul următor. 

În ziua de Ajun nu sunt permise supărarea, certurile și loviturile, dar nici consumul de alcool. Se 
spune că cel care bea pe 24 decembrie, va fi batjocorit de diavol. O altă interdicție din popor este să mături 
casa în Ajun, gest aducător de ghinion. În schimb, prin agățarea unei crenguțe de vâsc în casă, este asigurat 
norocul și belșugul, acesta alungând certurile și ghinionul. Un alt obicei păstrat și respectat mai ales la sate 
este aruncarea boabelor de grâu sau porumb către colindători, acestea fiind apoi adunate și împărțite la 
păsări, pentru a da ouă din belșug la anul.  

Deși majoritatea oamenilor împodobesc bradul de Crăciun când le permite timpul, acesta se 
împodobește de fapt în seara de Ajun, pe 24 decembrie. O tradiție presupune împodobirea bradului de 
Crăciun cu un săculeț mic, umplut cu boabe de fasole albă, care simbolizează puritatea sufletului. Tradițiile 
și obiceiurile se aseamănă în toate regiunile țării, dar au și particularități regionale.  

În Moldova, pe lângă împodobirea bradului, în unele gospodării se decorează și casele cu plante: 
busuioc, maghiran, bumbișor, care se spune că sunt aducătoare de norc. Se fac turte, în Bucovina, care sunt 
păstrate până la primăvară. Tot în această regiune în Ajun se pregătesc 12 feluri de post ce vor fi mâncate 
în Ajun.  

După terminarea pregătirilor, oamenii așteaptă cu nerăbdare colindătorii care încă mai poartă 
îmbrăcăminte tradițională. Tinerii umblă cu „Steaua” sau cu „Capra”, reprezentații răspândite în numeroase 
zone din România.  

În zona Maramureșului este „Jocul Moșilor”, la originea căruia se crede că au stat ceremoniile cu 
măști din nopțile de priveghi, un ritual străvechi de cinstire a morților. Tot aici o altă tradiție nelipsită este 
„Viflaimul” o piesă de teatru popular în care este recreat momentul apariției celor trei magi de la răsărit 
care au venit să se închine lui Iisus.  

În unele zone, în Ajunul Crăciunului încă se mai leagă pomii fructiferi cu paie pentru a fi mai roditori 
în anul care vine.  

În noaptea Crăciunului se credea că cerul este deschis, despre cel care auzea cocoşii cântând 
spunându-se că are noroc la bani şi că va fi sănătos. 

Fetele de măritat puneau, în seara Ajunului, o strachină pe prispă sub fereastră, sperând că-l vor vedea 
astfel pe ales atunci când acesta va veni să mănânce. 

În noaptea Crăciunului exista o mare grijă să nu se stingă focul, în acest scop punându-se în vatră un 
buştean sau o buturugă, asociată strămoşilor mitici, de data aceasta de natură dendromorfă. 

Cât despre bradul de Crăciun, acesta nu este specific românilor, ci provine de la germani. 
Obiceiul coldătorilor începea în dimineaţa de ajun, când flăcăii, şi mai puţin fetele, organizaţi în cete, 

porneau la urat, iar darurile tradiţionale erau reprezentate de colaci, numiţi şi „colindeţi” – fiindu-le atribuite 
puteri magice, bani sau fructe. 
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Colindătorii erau adesea mascaţi, iar oamenii îi primeau întotdeauna, deoarece se credea că atunci 
când nu se vor mai auzi colinde pe pământ vor ieşi diavolii şi vor pune stăpânire pe lume, neprimirea 
colindătorilor fiind socotită un mare păcat. O altă tradiţie a românilor arată că în apa în care se spălau înainte 
de Crăciun, puneau o nucă şi un ban, crezând că astfel vor fi sănătoşi ca nuca şi vor avea noroc la bani. 
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IMPORTANȚA IMPLICARII PARINȚILOR IN ACTIVITAȚILE ONLINE 

 
G.P.N. DAEȘTI, COMUNA POPEȘTI, JUDEȚUL VALCEA 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR ROȘCULESCU NATALIA-CATALINA 
 
„Familia este un factor important şi de răspundere al educaţiei. Părinţii o conduc şi răspund de ea 

în faţa societăţii, a fericirii lor şi a vieţii copiilor” (A.S. Makarenko). Familia este locul în care copilul 
crește, își cunoaște propriile nevoi și se dezvoltă, o putem numi prima şcoală, acea școală care pregăteşte 
pe copil pentru viaţa socială. De aici și sintagma „cei șapte ani de acasă”. Familia reprezintă un element 
cheie în dezvoltarea sănătății, competenței și activității copilului însa ea nu poate exercită aceasta funcție 
fără colaborarea cu gradinița, care asigura resurse suplimentare.  

Relația grădiniță-familie va influența modul în care copilul se va adapta în mediul instituțional. După 
cum știm, grădinița reprezintă instituția unde se realizează educația formală a preșcolarilor, un mediu 
creativ în care se pun bazele educației copilului. Grădinița este locul în care preșcolarul învață lucruri noi, 
învață să comunice, să socializeze, să se comporte politicos, să fie independent, își dezvoltă abilitățile 
motorii. De aceea familia copilului va avea un rol important în educația acestuia. Pentru ca scopul dezvoltări 
copilului să fie atins, va trebui să existe un parteneriat între grădiniță și familie, între educatoare și părinți 
deopotrivă. 

În procesul educației rolul coordonator îl are gradinița, însa familia este aceea care contribuie prin 
susținerea și continuarea a ceea ce unitățile de învațământ se străduiesc să facă. Din punct de vedere 
pedagogic coordonarea presupune, pe de o parte, selectarea și valorificarea influiențelor pozitive ce se 
exercită în familie, iar pe de alta, îndrumarea familiei în vederea exercitării unor acțiuni educative care să 
fie în concordanță cu idealul educativ.  

Odată cu trecerea anilor, lumea a evoluat la fel și sistemul de învățământ. Anul 2020 a avut un impact 
mare asupra oamenilor, dar și a educației realizându-se trecerea de la învățământul tradițional, cel cu 
predare într-o instituție, la învățământul modern cu predare din fața unui ecran folosind dispozitive digitale, 
internet și diverse platforme digitale și aplicați. 

Părinții sunt mai implicați ca niciodată în activitățile preșcolarilor. Au primit sarcini de la educatoare 
cu referire la organizarea timpului și a activităților, sfaturi pentru o comunicare eficientă, bazată pe repere 
cunoscute copiilor și cu mult accent pe emoții. Importantă este și cum a fost organizată comunicarea 
constantă între părinte și educator, jocurile și jucăriile care îl atrag pe preșcolar și să vină în întâmpinarea 
părinților și copiilor cu activități personalizate pe interesele sale. 

Instrumentele și strategiile utilizate pentru conectare de la distanță au fost diferite: prin video, 
filmulețe cu activități interactive, cântece, simulări, aplicații etc., pe care educatoarea le trimite părinților 
pentru copil sau prin video conferențe în grupuri mici. Însă, mai important decât metodele selectate, este 
obiectivul interacțiunii în această perioadă și anume conectarea directă cu preșcolarul. Scopul acestei 
perioade ar trebui să fie păstrarea legăturilor sociale și emoționale cu cei mici, iar aici părinții joacă un rol 
important. 

Mulți educatori și părinți au înțeles că nu atât proiectele didactice sau curriculumul scris contează mai 
mult, ci starea emoțională a copiilor și al părinților sunt prioritate în această perioadă de izolare. Ultima 
luna de activități instructiv-educative susținute online, educația a continuat într-un ambient plăcut. 
Preșcolari au fost receptivi la nou și și-au dus la bun sfărșit sarcinile de lucru cu sprijinul părinților sub 
supravecherea educatoarei. 

De asemenea există și avantaje și dezavantaje. Preșcolarii au beneficiat de mai mult timp petrecut cu 
părinții, au acumulat noi informații în domeniu tehnologic, au învățat să utilizeze un instrument digital în 
scop educativ, au avut posibilitatea să învețe lucruri noi despre natură, experimentând alături de părinți și 
îndrumați de educatoare.  

Potrivit analizei realizată de către autorul Pavel Cerbușca, părinții au beneficiat de faptul că au putut 
observa nivelul educativ al propriului copil, au putut observa felul în care micuțul lor se raportează la actul 
instructiv-educativ, nivelul de implicare al acestuia în actul instructiv-educativ, au beneficiat de feed-back 
în timp real atât de la copil, cât și de la cadrul didactic, au învățat că tehnologia poate oferi o nouă forma 
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de educație dirijată pentru preșcolar. Rolul părinților, așadar, a devenit unul mai complex, de la cel de 
protecție a copilului și griji materiale, la cele spirituale: de ghidare, monitorizare, uneori de provocator 
intelectual și de diversificator de experiențe. 

Pentru ca procesul de învățare de la distanță să funcționeze mai bine, părinții au fost implicați de către 
cadrele didactice în anumite secvențe din timpul lecțiilor online, astfel îmbunătățind relația cu familia. 
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SARBATORIM CRACIUNUL ON-LINE 

 
PROF. INV. PRIMAR CORINA-MARIA ROȘU 

 
 Suspendarea cursurilor survenită în luna martie a acestui an din cauza Covid-19 ne-a pus în fața unei 

situații fără precedent: să ne organizăm în condiții extraordinare să susținem orele online. Profesorii din 
sistemul nostru educațional sunt obișnuiți cu provocările și mulți se descurcă în situații greu de imaginat, 
așadar au făcut tot posibilul să desfășoare activitățile și chiar s-au străduit ca acestea să fie de calitate. Dacă 
până în iunie nu au reușit cu toții să se perfecționeze, într-un fel sau altul, pentru anul școlar 2020-2021, 
majoritatea au urmat cursuri și au învățat la rândul lor cum să utilizeze tehnologia în activitatea cu elevii. 

Așa am procedat și noi, cadrele didactice de la învățământul primar de la o școală din Prahova, o 
Școală Profesională din mediul rural cu un efectiv nu prea mare de elevi și cu posibilități limitate de acces 
la internet și la tehnologie. Încet-încet am reușit să obținem tablete pentru toți elevii și să desfășurăm orele 
online. Copiii de la clasa a III-a, la care predau, au fost dornici de a învăța și de a experimenta diverse 
platforme și aplicații, astfel încât le-am creat situații de lucru pentru a le putea utiliza. Descoperind, uneori 
chiar împreună cu ei, resurse educative interesante, ne-am hotărât să nu lăsăm să treacă neobservate 
sărbătorile de iarnă, mai ales când există atât de multe metode de a desfășura, chiar și prin intermediul 
internetului, activități educative.  

Începând cu data de 6 decembrie, când l-am sărbătorit pe Moș Nicolae și am învățat cântece și poezii 
închinate acestui Sfânt, am pregătit diverse materiale pentru activitatea propusă și intitulată „Sărbătorim 
Crâciunul on-line”. Astfel, elevii au creat decorul pentru iarnă și pentru sărbători. Unii dintre ei au 
împodobit brăduțul la ei acasă, dar respectând anumite cerințe, alții au creat fulgi de zăpadă 3D, o parte au 
realizat picturi și desene cu peisaje de iarnă și o altă parte au confecționat oameni de zăpadă și braduți 3D 
din hârtie albă sau colorată. După ce au realizat elemente de decor, elevii au pregătit colinde și poezii de 
iarnă, pe care le-au repetat zilnic și le-au înregistrat pentru a reuși să creăm o serbare virtuală. Pentru a crea 
invitațiile la „serbare”, câțiva elevi au lucrat în Canva și au colaborat pentru a realiza cea mai frumoasă 
invitație pentru părinți și celelalte cadre didactice. Tot folosind această aplicație am reușit să realizăm și 
felicitări unii pentru ceilalți, un „Secret Santa” adaptat condițiilor actuale.  

Când a sosit ziua prezentării proiectului, pentru a vizualiza elementele de decor realizate de copii, am 
creat un video folosind Quik Go Pro, apoi am aranjat într-o ordine logică videoclipurile realizate de elevi 
în care cântau sau recitau. Fiecare elev a primit la sfârșit felicitarea de Crăciun virtuală, realizată de unul 
dintre colegii săi. 

Chiar dacă au fost condiții greu de imaginat alta dată, elevii s-au descurcat foarte bine, au fost activi 
și receptivi la ceea ce le-am propus, au venit și cu propriile idei, pe care le-au aplicat cu succes. Sunt mândră 
de activitatea desfășurată de elevii clasei a III-a pe 22 decembrie 2020 și sper ca în continuare să reușim să 
susținem lecții și activități interesante. 
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 IMPORTANTA ACTIVITATILOR EDUCATIVE REALIZATE IN 

PARTENERIAT CU PARINTII. 
 GRADINITA SI FAMILIA PARTENERI IN EDUCATIE! 

 
 PROFESOR: ROTUNDU ANDREEA 

 
 Grădiniţa şi familia sunt doi factori primordiali în educaţia copiilor.În grădiniţă se pun bazele unei 

personalităţi care mai târziu va fi parte integrantă a unei societăţi a cărei cerinţe se diversifică permanent.  
 Pentru a avea o relaţie pozitivă cu preşcolarii trebuie să ştim să le descoperim lumea, trebuintele, 

nevoile, pentru ca legaturile ce se stabilesc să se bazeze pe încredere dar mai ales pe respect. 
 Pentru a duce la bun sfarşit o educaţie integrală este necesar să existe canale de comunicaţie şi actiuni 

ale familiei cu gradiniţa, doar asa e realizează dezvoltarea intelectuală, socială, emotională a copiilor, in 
conditii bune.Participarea activa a părinţilor în viata scolară a copiilor se concretizează prin randament 
şcolar bun, relatii şi atitudini pozitive ale parintilor despre şcoală, autostima buna a copiilor. 

 Scopul parteneriatului educational grădiniţă- familie este cunoaşterea reciprocă a punctelor de 
vedere, a opţiunilor partenerilor prin identificarea nevoilor grădiniţei si ale copiilor, dar si implicarea 
comună în satisfacerea acestor nevoi. 

 Activitatile desfăşurate în parteneriat cu parinţii sunt modalităţi propice pentru atingerea unor 
obiective comune în ceea ce priveste educaţia prescolarilor.Copilul simte nevoia să+i aibă pe părinţi alaturi 
de el.Participarea afectivă a părinţilor la evenimentele din viaţa acestora, le oferă linişte şi siguranţă, tocmai 
de aceea la grupa mare pe care o conduc am organizat o serie de activităţi în parteneriat cu părinţii, care s- 
au bucurat de un real succes, atât în rândul preşcolarilor, cât şi al părinţilor. 

 Sunt multe modalităţi de colaborare între familie şi grădiniţă: discuţii zilnice, teme săptămânale de 
consiliere pentru părinţi, şedinţe şi lectorate cu părinţii, vizite la domiciliul copiilor, serbări, lecţii-vizită, 
plimbări, antrenarea părinţilor în derularea proiectelor tematice, voluntariat din partea părinţilor în 
organizarea şi desfăşurarea unor acţiuni de voluntariat. 

 Participarea activă a părinţilor la activităţile din grădiniţă le creează copiilor sentimente de siguranţă, 
înţelegere, bucurie; copilul arată ce ştie, ce poate iar părintele este mândru de copilul său în relaţie cu 
ceilalţi.  

Reuşita actului educaţional o asigură unitatea de cerinţe, existenţa unor reguli comune cunoscute şi 
fixate împreună aplicate atât în grădiniţă, cât şi acasă, comunicarea eficienta. 

 Grădiniţa este partenerul educativ al familiei. Familia este chemată la luarea deciziilor legate de 
educaţia copiilor, la manifestările din activităţile şi viaţa grădiniţei. De aceea dascălii şi copiii vor spune 
mereu, deschis, cu plăcere ”Grădiniţa este familia mea!”. 

 Familia, în întregul ei, poate oferi o multitudine de experienţă pe care părinţii se pot baza şi la care 
pot face apel când au nevoie. Părinţii care îşi aduc copilul la grădiniţă, se constituie ei înşişi într-o „familie”. 
Se întâlnesc, fac schimb de experienţă, discută şi se susţin unii pe ceilalţi. De multe ori, afinităţile dintre 
părinţi se transmit copiilor conturând preferinţele dintre copii. Cu cât părinţii se simt mai bine în grupul de 
părinţi cu atât şi copilul lor se va descurca mai bine în mediul grădiniţei. 

 Este nevoie ca educatoarea să acorde timp şi răbdare şi părinţilor. Părinţii au tot dreptul să ştie ce se 
întâmplă cu copilul lor cât este la grădiniţă tocmai pentru a favoriza constituirea unui mediu continuu 
educaţional în jurul copilului. 

 Parteneriatul familie-gradiniţă, prezintă o serie de avantaje pentru toţi factorii implicaţi: educatoare, 
părinţi, copii. 

 În privinţa formelor concrete de colaborare dintre grădiniţă şi familie, trebuie spus că ele se 
deosebesc în funcţie de scopul urmărit şi modul concret de realizare.  

 Organizarea unor expoziţii cu lucrări realizate de copii, prin care părinţii au posibilitatea să-şi 
cunoască copilul prin prisma rezultatelor muncii sale. Participarea părinţilor la anumite activităţi 
demonstrative îi ajută să cunoască metodele şi procedeele folosite, le sugerează anumite modalitaţi concrete 
de îndrumare a jocurilor, de folosire a jucăriilor, etc. În cadrul acestor participări, părinţii observă modul 
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de comportare al copilului în colectivitate, precum şi modul şi gradul de implicare al preşcolarului în 
activităţi. 

 Un alt mijloc eficient de colaborare între grădiniţa şi familie sunt convorbirile cu familia, cat 
participarea parintilor la activitatile propriu zise. 

 Pariciparea parintilor alaturi de copii la divere ateliere de lucru, serbarile copiilor cu diferite ocazii. 
Toate aceste motivaţii conduc catre necesitatea unui parteneriat real, activ, cu implicare susţinută a 

familiei. 
 
 
Bibliografie: Neveanu. P:P Studii psihopegagogice privind dezvoltarea copiilor intre 3 si 7 ani, 

Bucuresti E:d:P 1970 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE 

 ÎN PARTENERIAT CU PĂRINȚII 

 

PROFESOR INV. PREȘC. SANDU ROXANA 

GRADINIȚA CU P. P. NR. 33, PLOIEȘTI 

JUDEȚUL PRAHOVA 
 

 La vârsta preșcolară, un factor important este grădinița care desfășoară un amplu proces instructiv-

educativ, aplicând metode și procedee științifice. Pentru reușita actului educațional, munca depusă de 

cadrele didactice în grădiniță trebuie continuată, susținută și întărită de familie.  

 Parteneriatul educațional este o formă de cooperare, colaborare și cmunicare în sprijinul copilului. 

Acesta presupune o unitate de cerințe, decizii, opțiuni și acțiuni educative între factorii implicați in acest 

proces.  

 Fiecare copil este unic, acest fapt fiind determinat de particularitățile individuale, precum și de 

influențele socioculturale ale comunității în care trăiește și se dezvoltă copilul. În realizarea unui parteneriat 

eficient grădiniță-familie este indicat ca educatoarea să implice familia în anumite activități educative. 

Părinții trebuie sprijiniți să-și cunoască copiii, să le identifice nevoile și să sprijine dezvoltarea și creșterea 

lor armonioasă.  

 Din multitudinea și varietatea formelor de colaborare nemijlocită, activitațile educative cu părinții 

sunt prilej de bucurie, emoție, bună dispoziție pentru copii și părinți, dar și momentul în care copilul „se 

pune în valoare” folosindu-și imaginația, dicția, mimica, siguranța de sine, plăcerea de a apărea în fața 

publicului. 

 Activitațile distractive de sărbători au un rol important în dezvoltarea și educarea copilului pe plan 

cognitiv, afectiv, moral, estetic, volitiv, fiind totodată un mijloc de socializare a preșcolarului. Acestea sunt 

activitățile care răspund unei duble necesități psihopedagogice de a asigura odihnă activă a copiilor și de a 

exersa capacități psihofizice ale acestora. Ele continuă, aprofundează și valorifică activitățile de învățare 

dirijată sau la alegere. 

 Valoarea acestor activități rezidă în îmbinarea dintre formativ și informativ, dintre util și plăcut în 

conținutul educativ al acestora, influențează dezvoltarea copilului din punctul de vedere al educației 

intelectuale, al educației morale, al educației estetice și al educației fizice. 

 Pentru a avea o influență pozitivă asupra copilului, aceste activități trebuie să fie înțelese de acesta 

și să-l afecteze psihologic. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE REALIZATE ÎN 

PARTENERIAT CU PĂRINȚII 
 

PROF. INV. PRIMAR RUS ANDREEA FLORINA 
LICEUL DE INFORMATICA ,,TIBERIU POPOVICIU”, CLUJ-NAPOCA 

 
 În ceea ce privește parteneriatul, este de remarcat faptul că sintagma de parteneriat educațional a 

fost deseori pusă în discuție și s-a ajuns la concluzia că toți partenerii care sunt incluși în dezvoltarea și 
educarea copiilor au o serie de caracteristici comune: dorința de colaborare, asertivitatea, deținerea 
propriilor valori morale și profesionalismul. Aceste trăsături le facilitează partenerilor implicarea în 
desfășurarea activităților din cadrul parteneriatului. Parteneriatul educațional necesită, de asemenea, o 
unitate de cerințe, de opțiuni, de decizii și de acțiuni educative subordonate actului educativ propriu-zis. 

 În acest sens, M. Ștefan definește parteneriatul ca fiind o acțiune de interes comun ,,între școală și 
comunitatea locală, între cadrele didactice și părinții elevilor. Elevii pot fi parteneri în elaborarea unei 
lucrări comune, în realizarea unei acțiuni extrașcolare”(Ștefan, 2006, p.246). 

 Astfel, învățământul primar este o treaptă importantă și responsabilă în cadrul sistemului de 
învățământ. El constituie temelia includerii copilului în activitatea asiduă și ordonată dintr-o colectivitate 
de semeni, care este mereu în schimbare și presupune competitivitate. Școala îl învață pe copil să se situeze 
printre semeni, să se obișnuiască cu anumite cerințe și realități sociale. Dar educația în familie constituie 
prima școală a copilului, partea cea mai importantă a pregătirii lui pentru viața socială și productivă. Familia 
trebuie să fie prima instituție socială care se preocupă de asigurarea condițiilor necesare dezvoltării normale 
a copilului. Școala și familia sunt cei doi poli de rezistență ai educației, care contribuie prin mijloace 
specifice la formarea tinerilor. Odată cu intrarea în școală, copilul trăiește în două lumi diferite: una a 
familiei, colorată încă de afectivitatea primei copilării, cealaltă, a școlii, încărcată de noi exigențe și de 
promisiunile viitorului, la fel de importante. Dacă aceste medii educaționale se completează și se susțin, ele 
asigură într-o mare măsură buna integrare a copilului în activitatea școlară și, pe plan mai general, în viața 
socială. Obiectivul cel mai important al colaborării dintre școală și familie în perioada școlarității mici îl 
reprezintă susținerea eforturilor copilului pentru ca acesta să dobândească primele instrumente ale muncii 
intelectuale și să obțină succesul școlar. În acest sens, se remarcă importanța parteneriatelor cu părinții. 

Mai exact, prin încheierea parteneriatelor cu părinţii, aceştia sunt încurajaţi să ia parte la planificarea 
şi derularea programelor educative pentru copii, ceea ce implică o responsabilizare şi o eficienţă sporită. 
Astfel, părinţii au posibilitatea să-şi cunoască mai bine copiii, modul lor de manifestare în viaţa de grup, 
pot înţelege mai bine rolul lor educativ. Printre obiectivele principale ale colaborării dintre instituţiile 
educative şi familie putem aminti: înlăturarea factorilor perturbatori în cadrul comunicării şcoală –familie; 
creşterea gradului de implicare al părinţilor în toate activităţile şcolare şi extraşcolare; schimbarea 
mentalităţii neadecvate a unor părinţi faţă de şcoală; cunoaşterea de către părinţi a posibilităţilor şi nevoilor 
psiho-fizice ale copiilor; învăţarea unor deprinderi şi tehnici de muncă intelectulală sub formă de activităţi 
comune elevi – părinţi – cadre didactice. Majoritatea părinţilor au nevoie de informaţii de bază referitoare 
la copiii lor. Ei vor să fie informaţi despre scopul de bază al programului educativ la care participă copiii 
lor şi doresc să fie implicaţi în luarea deciziilor. Părinţii vor să fie la curent cu progresele copilului. Pentru 
realizarea parteneriatului cu părinţii este esenţial ca: părinţii să fie priviţi ca participanţi activi, care pot 
aduce o contribuţie reală şi valoroasă la educarea copiilor lor; să se recunoască şi să se valorifice 
informaţiile date de părinţi referitoare la copii; părinţii să ia parte la adoptarea deciziilor referitoare la copiii 
lor; responsabilitatea să fie împărţită între părinţi si învățătoare; părinţii să facă parte din comitetele de 
părinţi; să ajute la continuarea programului educativ acasa; să urmarească în mod regulat progresul copiilor 
lor; să ia parte, să sprijine activităţile extraşcolare organizate împreuna cu învățătoarea. Datorită diferenţelor 
de scopuri, resurse, pregătire, valori, nevoilor diferite, percepţii, atitudini, de foarte multe ori există 
posibilitatea apariţiei unor conflicte între părinţi şi învățătoare ce pot fi determinate de: o slabă colaborare; 
lipsă de informaţii; intoleranţa la stilul de viaţă al celuilalt, la opiniile sau chiar la prezenţa fizică; 
neacceptarea unor diferenţe de pregătire, condiţii sociale, morale, religie, naționalitate; lipsa unor 
preocupări în sensul construirii relaţiilor de colaborare; numărul limitat al întâlnirilor dintre învățătoare şi 
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părinti; neclaritate în rolurile fiecăruia şi în responsabilităţile ce le revin; disponibilitatea redusă a părinţilor 
de a participa la activităţi ; gradul scăzut de interes al unor părinţi faţă de educaţie şi evoluţia copilului. 

De asemenea, având în vedere faptul că parteneriatul reprezintă procesul de colaborare dintre părinți 
și învățătoare, care acționează împreună pentru realizarea unor interese sau scopuri comune, se remarcă 
următoarele aspecte importante privind parteneriatul: 

• existența a două sau mai multe părți; 
• interesul comun-liantul dintre părți; 
• scopul final; 
• relaționare și colaborare-întreaga durată a parteneriatului trebuie să cuprindă cooperarea și 

relaționarea dintre părți. 
În concluzie, având în vedere importanța activităților educative desfășurate în parteneriat cu părinții, 

se poate specifica faptul că, indiferent de tipul parteneriatului, eficiența acestuia este bazată pe legătura 
strânsă și permanentă între școală(învățătoare) și părinți.  
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 Societatea românească face eforturi semnificative de realizare a unei reale reforme în toate structurile 

ei componente, între care un loc semnificativ îl ocupă procesul de învățământ. Una dintre cele mai 
importante condiții ale creșterii eficienței activității educative desfășurate cu elevii o constituie asigurarea 
unei depline unități de acțiune a tuturor factorilor educativi: școala, familia. 

Școala și familia sunt două instituții care au nevoie una de alta. Colaborarea dintre școală și familie 
presupune nu numai o informare reciprocă cu privire la tot ceea ce ține de orientarea copilului ci și 
pregătirea părinților pentru toate problemele ce le comportă această acțiune.  

 O bună colaborare între familie și școală se poate realiza prin parteneriate. Motivul principal pentru 
crearea unor astfel de parteneriate este dorința de a ajuta elevii să aibă succes la școală și, mai târziu, în 
viață. Atunci când părinții, elevii și ceilalți membri ai comunității se consideră unii pe alții parteneri în 
educație, se creează în jurul elevilor o comunitate de suport care începe să funcționeze. Parteneriatele 
trebuie văzute ca o componentă esențială în organizarea școlii și a clasei de elevi.  

Parteneriatele dintre școli, familii și comunitate pot ajuta profesorii în munca lor; perfecționa 
abilitățile școlare ale elevilor; îmbunătății programele de studiu și climatul școlar; îmbunătății abilitățile 
educaționale ale părinților; dezvoltă abilitățile de lideri ale părinților; conecta familiile cu membrii școlii și 
ai comunității; stimula serviciul comunității în folosul școlilor; oferii servicii și suport familiilor și crea un 
mediu mai sigur în școli. 

Când școlile și familiile lucrează împreună ca parteneri, beneficiari sunt elevii. Una dintre cele mai 
importante condiții ale creșterii eficienței activității educative desfășurate cu elevii o constituie asigurarea 
unei depline unități de acțiune a tuturor factorilor educativi: școală, familie, comunitate. 

Un parteneriat familie-școală este relația cea mai profitabilă pentru toți cei ce participă la acest 
demers. Parteneriatul va fi eficient dacă fiecare parte va reține că același subiect este copilul nostru și 
școlarul nostru. Cadrele didactice află cum este fiecare copil, în ce mod ajunge mai repede la succes, ce îl 
interesează și-l pasionează, iar părinții vor cunoaște în ce momente să-l susțină pe școlar, în ce fel să-l 
motiveze și să-l ajute. 

Școala este instituția socială în care se realizează educația organizată a tinerei generații. Ea este 
factorul decisiv și pentru formarea unui om apt să contribuie la dezvoltarea societății, să ia parte activă la 
viață, să fie pregătit pentru muncă. Procesul de învățământ este cel care conferă școlii rolul decisiv în 
formarea omului. Menirea școlii nu este numai de a înzestra elevii cu un bagaj de cunoștințe cât mai mare, 
ci și de a stimula calitatea de om. Misiunea școlii este aceea de a contribui la realizarea idealului educativ 
impus de cerințele vieții sociale. 

Între familie și școală trebuie să existe o comunicare foarte strânsă. Dacă un preofesor vrea să educe, 
trebuie să colaboreze cu părinții, pentru ca efortul pe care îl realizează la clasă să aibă continuitate și în 
restul zilei. 
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 Alături de școală, familia constituie factorul care exercită cea mai mare influență asupra copiilor. 

Sarcina educării tinerelor generații este atât de complexă, încât ea nu poate fi înfăptuită fără ajutorul 
familiei. Putem spune că rezultatele și calitatea educației depind de ceea ce numim obișnuit ,, atmosfera 
familiei”, de direcția în care este orientată dezvoltarea acesteia, de trăinicia ei și de modul în care se 
manifestă. 

 Creșterea implicării părinților în activitățile școlii este o bună practică de care țin seama sau ar trebui 
să țină seama toate unitățile școlare din învățământul preuniversitar. O bună colaborare a părinților cu școala 
poate îmbunătăți procesul de educație. Părinţii sunt, în general, parteneri activi în desfăşurarea unor 
programe care se desfășoară în cadrul şcolii. De asemenea, părinţii pot fi atraşi alături de şcoală prin forme 
variate de activităţi extraşcolare, determinându-i să adere la ideea de colaborare activă, acceptând rolul de 
factor răspunzător în devenirea propriului copil. 

 De-a lungul carierei mele didactice am încercat permanent să îmbunătățesc relația cu părinții și să îi 
implic activ în viața școlii. 

 În primul rând, i-am impulsioant să vină cu propuneri de realizare a activităților extrașcolare ( 
excursii, serbări, vizite tematice, concursuri, parteneriate, etc), deoarece aceste activităţi extraşcolare au un 
impact mare în rândul părinţilor, care experimentează astfel relaţii inedite cu copiii lor, fapt care îi poate 
determina să-şi schimbe radical, în mod pozitiv, atitudinea faţă de şcoală. Pe lângă propuneri, părinții sunt 
invitați să participe în mod activ la aceste activități. Pot exemplifica aici: 

 Pe rând, câțiva părinți au însoțit grupul clasei în excursii, ceea ce a contribuit la o conștientizare a 
responsabilității pe care o au cadrele didactice atunci când organizează astfel de activități recreative; 

 În cadrul serbărilor școlare, de mare succes a fost momentul în care părinții au luat locul copiilor, 
fiind protagoniștii unei scenete moralizatoare; 

 Un moment emoționant, de mare impact a fost acela de a realiza în comun, părinți-copii obiecte 
decorative care urmează să fie vândute iar banii obținuți să fie donați în scop caritabil; 

În al doilea rând, am încercat în cadrul lectoratelor cu părinții să prezint, prin exemple concrete 
importanța participării părinților, alături de copil, la activitatea de învățare de acasă. Şcolaritatea este o 
etapă importantă, dificilă, cu implicaţii profunde în evoluţia copilului. Acest moment îi prinde nepregătiţi 
pe marea majoritate a părinţilor iar comportamentul familiei intervine astfel de cele mai multe ori într-un 
mod apăsător, ceea ce poate să conducă pe o cale greşită dezvoltarea intelectuală şi emoţională a acestuia. 

 O bună colaborare între familie și scoală se poare realiza prin parteneriate. Motivul principal pentru 
crearea unor astfel de parteneriate este dorinţa de a ajuta elevii să aibă succes la şcoală și, mai târziu, în 
viață. Atunci când părinţii, elevii și ceilalţi membri ai comunității se consideră unii pe alţii parteneri în 
educaţie, se creează în jurul elevilor o comunitate de suport care începe să funcţioneze. Parteneriatele 
trebuie văzute ca o componentă esenţială în organizarea școlii şi a clasei de elevi. Ele nu mai sunt de mult 
considerate doar o simplă activitate cu caracter opţional sau o problemă de natura relaţiilor publice. 
Parteneriatele dintre școli, familii și comunitate pot ajuta profesorii în munca lor; perfecţiona abilităţile 
şcolare ale elevilor; îmbunătăţi programele de studiu și climatul şcolar; îmbunătăţi abilităţile educaţionale 
ale părinţilor; dezvoltă abilităţile de lideri ale părinţilor. 

 Pentru dezvoltarea parteneriatului școală-familie am încercat permanent să găsesc soluții eficiente și 
adaptate situațiilor reale. Astfel, pentru a spori atracția elevilor pentru lectură am gândit o activitate în 
mediul online intitulată ,, Lectura de seară”, activitate la care pot participa și alți membrii ai familiei. Deși, 
este de dată recentă activitatea se bucură de un mare succes. 

 Consider că, folosind cele mai adecvate metode și procedee în munca cu familia, cadrul didactic 
poate cuprinde toate formele de colaborare, oținând rezultate temeinice în acțiunea comună de educare a 
noilor generații.  
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La magie du Noël 
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L'ambiance de Noël apporte de la joie aux âmes de chacun et nous rappelle surtout les années 

d'enfance, l'émotion d'attendre pour décorer le sapin de Noël, du moment où nous rêvions de rencontrer le 
Père Noël. 

Noël est l'une des fêtes chrétiennes les plus importantes attendues avec impatience par tous, 
indépendamment de l'âge et de la religion. C'est une fête associée aux cadeaux du Père Noël, aux chants de 
Noël, à l'odeur du sapin et du gui accroché sur la porte. Les traditions de Noël apportent des symboles 
naturels centenaires et des expériences personnelles magiques. L'arbre de Noël a le rôle principal à cette 
fête. Sa décoration est la coutume de vacances la plus aimée, car elle symbolise l'amour (car elle est décorée 
par toute la famille), la joie et le bonheur (car sous elle sont placés des cadeaux), la magie (on dit que le 
Père Noël ne vient pas dans les maisons où il n'y a pas de sapin), la vie, l'endurance et la santé (car il est 
toujours vert, même quand il neige dehors). Donc, le sapin de Noël est devenu le centre des vacances 
d'hiver! 

Chaussettes tricotées, brindilles de sapin et de gui, nœuds, guirlandes colorées, bonhommes de neige, 
étoiles et flocons vous feront entrer dans l'ambiance festive. De nombreux arbres de Noël ont une étoile sur 
le dessus. On dit que les étoiles nous mènent vers des endroits spéciaux, et dans le passé, de nombreuses 
constellations. Les anciens Juifs utilisaient l'étoile à six branches de David comme symbole religieux, et 
l'étoile de Noël à cinq branches nous rappelle l'étoile qui est apparue au-dessus de Bethléem à la naissance 
du bébé. Dans de nombreuses cultures, les étoiles sont des signes de chance et de grands objectifs. 
Suspendre des couronnes à la porte de la maison est une coutume originaire d'Europe, où, à Noël, les portes 
étaient décorées de branches à feuilles persistantes, pour inviter les esprits de la forêt dans la maison. Il y a 
une croyance que ces esprits apporteraient la santé et la chance. Les gens décorent encore leurs maisons 
avec des couronnes de sapin et de laurier pour saluer leurs amis et leurs proches. La forme circulaire de la 
couronne symbolise la nature éternelle de l'amour. 

Qui n'a pas entendu parler du joli renne tirant le traîneau du Père Noël ? Ils sont au nombre de neuf 
et portent des noms amusants. L'histoire bien connue du renne au nez rouge, Rudolf, celui qui éclaire le 
chemin du traîneau du Père Noël plein de cadeaux, rend ces personnages encore plus mignons. Et comme 
ce sont des animaux spécifiques aux zones froides, les rennes s'intègrent parfaitement dans les 
environnements d'hiver et de vacances. De plus, ils sonnent les cloches qui apportent de la joie, annonçant 
à ceux qui entendent le déclic que les cadeaux sont arrivés. 

La coutume des bas de Noël vient d'une légende sur un noble qui a dilapidé sa fortune, laissant ses 
filles sans dot. Saint Nicolas a entendu parler de cette situation et est venu secrètement à la maison des 
filles. Il jeta trois sacs de pièces d'or dans la cheminée de la maison, qui tombèrent dans les chaussettes des 
filles, accrochées au sol près de la cheminée. 

Au 18e siècle, les enfants des Pays-Bas laissaient leurs sabots près du feu, espérant que le Père Noël 
leur apporterait des cadeaux. Plus tard, les pantoufles en bois se sont transformées en chaussettes et le Saint 
Claus est devenu, pour les Anglais, le Père Noël. Aujourd'hui, beaucoup de gens utilisent encore le bas de 
Noël, dans lequel ils mettent de petits cadeaux pour les enfants et leurs proches. On pense que le gui a 
toujours été utilisé pour célébrer l'arrivée de l'hiver. Cette plante à feuilles persistantes était utilisée pour 
décorer la maison, on croyait qu'elle possédait des pouvoirs de guérison spéciaux, guérissant tout, de 
l'infertilité des femmes à l'empoisonnement. Les Scandinaves voyaient le gui comme une plante de paix et 
d'harmonie, l'associant à Frigga, la déesse de l'amour. La coutume de s'embrasser sous le gui vient de la 
conviction que ce geste sous une pousse de plante apporte harmonie et compréhension et fait grandir l'amour 
dans le couple. 

Allumer des bougies à Noël est une vieille tradition qui représente la naissance de Jésus et le 
renouveau de la vie, de la pureté, de l'espoir, trouver le bon chemin dans la vie. On pense que Martin Luther, 
le réformateur protestant, a été le premier à allumer des bougies dans l'arbre de Noël. En rentrant à la maison 
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un sombre soir de décembre près de Noël, il a été surpris par la beauté des lumières qui brillaient à travers 
les branches d'un arbre de Noël devant sa maison. Luther a ensuite décoré le sapin de Noël de sa maison 
avec des bougies. 

Les chants de Noël sont une partie importante de l'esprit de Noël. Des groupes d'enfants, filles et 
garçons, vont de maison en maison pour chanter toute la journée la veille de Noël. On dit qu'il est bon de 
recevoir des chants de Noël, car leur souhait porte chance, et si vous ne recevez pas le chant, vous serez 
suivi par la malchance. Une fois que les chanteurs ont fini de chanter, l'hôte les invite dans la maison et leur 
offre des pommes, des noix, des bonbons et des petits pains. La noix symbolise l'abondance et la longévité, 
et les pommes signifient bien-être et richesse. 
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TRADIȚII ȘI OBICEIURI DE CRACIUN IN OLTENIA 

 
PROF. INV. PRIMAR SANDA MARINELA,  

ȘC. GIMN. ”ALEXANDRU ȘTEFULESCU”, TARGU JIU, GORJ 
 
Sărbătorile de iarna reînvie tradiţiile şi obiceiurile păstrate din moşi-strămoşi în Oltenia. În această 

zonă etnografică există tradiţii şi obiceiuri inedite, care încă se mai păstrează în mediul rural şi care 
constituie un element de unicitate pentru România. Cea mai importantă şi cea mai iubită sărbătoare a 
românilor o constituie Crăciunul, 25 decembrie marcând, în fiecare an, Nașterea Domnului. Intrarea în 
sărbătorile de iarnă se face odată cu Ignatul, pe 20 decembrie.  

Tăierea porcului de Crăciun în ziua de Ignat este una dintre cele mai respectate tradiții păstrate din 
străbuni, nu numai în zona Olteniei, ci în toată țara. În foarte multe gospodării, românii se reunesc în casa 
părintească și sacrifică porcul crescut special pentru Crăciun, din care prepară produse tradiționale: cârnați, 
jumări, tobă, caltaboș. De Ignat tradițiile joacă un rol important. Bătrânii spun că nu se coase, nu se spală 
și nu se muncește decât la tăiatul porcului, căci „dacă va munci cineva altceva, va cădea bolnav şi va avea 
convulsii, la fel ca porcul când este sacrificat”. Este indicat ca porcul să nu fie tăiat lunea sau vinerea și nici 
de către un membru al familiei (”unul de-ai casei”).  

În toată agitația, cei mai fericiţi sunt copiii, căci este obiceiul ca ei să fie urcaţi pe porcul pârlit şi 
curăţat, pentru a fi voioşi tot anul. După sacrificarea porcului și curățarea șoriciului, se face o crestătură în 
formă de cruce pe spatele animalului și se spune „În numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, Amin!”. 
Naşterea Domnului este anunţată prin colinde, primii care pornesc cu colindatul, în dimineaţa de Ajun, 
fiind copiii şi tinerii. Aceştia sunt primiţi de către creştini cu mere, nuci și covrigi.  

Ajunul este sărbătoarea de sfârşit de an patronată de Moş Ajun, stăpânul timpului, deţinătorul puterii 
anului ce vine. Sub influenţa creştinismului, a decăzut ca importanță odată cu apariţia lui Moş Crăciun, care 
este identificat mai mult cu sărbătoarea religioasă. Moş Ajun şi Moş Crăciun apar întotdeauna cu bărbile 
albe de zăpadă şi sunt extrem de bătrâni, întrucât vin din vremuri de demult. Cei doi sunt buni şi darnici, 
cutreieră toată lumea şi fac cadouri, mai ales copiilor. Moş Ajun dăruieşte nuci, pere, covrigi, colaci, 
colindeți, plăcinte, prăjituri, bomboane şi tot felul de dulciuri, iar Moş Crăciun aduce haine, încălţăminte, 
jucării. 

Mâncarea primită de copii în noaptea de 23 sau în dimineța zilei de 24 decembrie se dă vacilor spre 
a făta viţei mulţi, cât de mulţi sunt şi ”piţărăii”, nume dat acestei datini a umblatului, ajunul Crăciunului 
purtând şi numele de „ziua de piţărăi”.  

În ziua de Ajun, femeile ies în livadă cu mâinile pline de aluat şi ating fiecare pom spunând: „Cum 
sunt mâinile mele pline cu aluat, aşa să fie pomii încărcaţi cu rod la anul!” În această zi nu se dă nimic din 
casă și nu se împrumută de la alții, nu se aruncă gunoiul şi nu este bine să ne batem cu cineva, nici măcar 
în glumă, căci ne vom umple de bube peste an. 

 Începând cu prima zi de Crăciun şi până la Bobotează, copiii, numiți colindători sau crai, umblă 
cu steaua. Tot acum are loc şi Vicleimul sau Irozii, când tinerii pun în scenă naşterea lui Hristos. 
„Vicliemul” sau „Irozii” este datina prin care tinerii reprezintă, la Crăciun, naşterea lui lisus Hristos și 
şiretenia lui Irod, care a poruncit uciderea pruncilor.  

În dimineaţa de Crăciun este bine să ne spălăm cu apă curată, luată dintr-un izvor sau fântână, în care 
punem o monedă de argint, pentru ca tot anul să fim curaţi ca argintul, feriţi de boli şi plin de bani. Una 
dintre cele mai mari bucurii a copiilor, și nu numai, din ziua de Crăciun o constituie darul, cadoul frumos 
împachetat, găsit sub bradul împodobit în dimineața de Crăciun.  

 Sărbătoarea Crăciunului estre un prilej deosebit de a împărți iubirea cu toți cei dragi, de a le dărui 
speranță, răbdare și putere, de a aduce bucurie în casele celor nevoiași. 
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„MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNA! TRADIȚII ȘI OBICEIURI" 

IMPORTANȚA ACTIVITAȚILOR EDUCATIVE  

IN PARTENERIAT CU PARINȚII  

 

PROF. INV.PRIMAR: ȘALAPA CLAUDIA 

ȘCOALA GIMNAZIALA PADEȘ 
 

PARTENERIAT CU PĂRINŢII 

 Reforma efectivă a învățământului preuniversitar, ca învățământ public, se poate realiza numai în 

interiorul spațiului comunitar, ca rezultat al conlucrării școlii cu mediul social, cultural și economic. 

Procesul educațional este un act de socializare, de culturalizare, de formare și dezvoltare a personalității, 

dus la îndeplinire de cadrele didactice.  

 În activitatea pe care o desfășor am urmărit să aplic eficient în cele mai variate condiții reforma 

educațională. Deși în toate lecțiile valorific valoarea educativă a textelor literare, consider că reușita în 

cadrul procesului educațional depinde de cum știi să implici întreaga comunitate pentru realizarea unei 

educații valorice. 

 Școala nu poate să rămână izolată, ea trebuie șă se integreze și să pătrundă în șpiritul comunitar, căci 

comunitatea nu înseamnă altceva decât să fii și să te simți în contact cu ceilalți. 

 O comunicare eficientă a dus la proiectarea unui parteneriat, „ Tradiții și obiceiuri locale”, cu părinții 

elevilor din satul Cloșani, com Padeș,  

 Scopul acestui parteneriat a fost educarea copiilor pentru păstrarea tradițiilor și obiceiurilor din sat. 

În cadrul parteneriatului am urmărit familiarizarea copiilor cu tradițiile locale, cultivarea dragostei pentru 

acestea, stimularea curiozității pentru acestea, realizarea unor produse/ obiecte tradiționale. 

 Activitățile din cadrul proiectului s-au desfăsurat la căminul cultural, unde exista o sală în care se 

afla o colecție de obiecte tradiționale. Părinții s-au bunicii au avut ocazia să explice copiilor rolul anumitor 

obiecte din expoziție. Copiii au putut astfel să vadă pe viu un război de țesut, cum se țeseau macaturi, pânză, 

ștergare artizanale. Au văzut ce este suveica, mosorul, vârtelnița și colțarul, ”gâsca și gâscanul” războiului, 

brâglele, ițele și multe alte obiecte cu origini străvechi. 

 Cele mai interesante și mai atractive obiecte au fost măștile de pițărăi, obicei care se păstrează și în 

zilele noastre, și la care toți copiii satului participă. În comuna Padeș din județul Gorj se ține în ajunul 

Crăciunului obiceiul pițărăilor cu măști. Baieții între 16 și 30 de ani se costumează sus pe dealuri sau în 

peștera din apropiere și apoi coboară în sat la colindat. 

Tradițional, măștile sunt făcute din blană de oaie și întruchipează moși și babe. Jos în sat îi așteaptă 

oamenii la porți cu biscuiți și turtă dulce în zilele noastre, cu colăcei calzi în forma literei„S”, copți în ziua 

1368



de ajun, mere, și nuci, odinioară . Este un obicei arhaic pe care generații după generații l-au transmis. În 

timp ce în majoritatea zonelor pițărăii sunt copiii mici care merg la colindat din zori, în comuna Padeș se 

păstrează obiceiul unic al pițărăilor cu măști. Pițărăii se întâlnesc apoi în centru și joacă o horă în care se 

prind tineri și bătrâni alături de „moșii și babele” costumate.  

Copiii au văzut cum se confecționează măștile și au înțeles semnificația purtării lor în ajun de Crăciun. 

Măștile pentru pițărăi sunt din blană de oaie sau de capră, argăsită. Din primăvară începe confecționarea 

lor. Blana trebuie să fie moale, să nu usture la față. Blana de oaie se coase pe margini, se decupează ochii, 

gura și nasul. Li se face o față veselă sau morocănoasă. Se fac și măști care întruchipează fete . Acestea se 

fac din pânză pe care se coase puțină blană de oaie, și i se pun codițe. Copiii au învațat tradiția, cum să o 

păstreze și să o respecte!  

Toată frumusețea lăuntrică, t oate acele simțiri, cuprinse în creația populară, suntem datori să le 

transmitem copiilor cu îndemnul de a le păstra. Apropiind copiii de cunoașterea tradițiilor, cu ajutorul 

părinților și bunicilor lor, consider că am deschis o poartă spre cunoașterea interioară, deoarece obiceiurile 

și tradițiile populare exprimă pe fiecare ca individ al neamului din care se trage.  

 

 

 

Bibliografie:  

*Moisin, Anton-Părinți și copii, Editura didactică și pedagogică, București, 1995;  

*Boroș, Maximilian-Profesorul și elevii, Editura Gutinul, Colecția de pedagogie, Maramureș, 1994 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE 

ÎN PARTENERIAT CU PĂRINȚII 
 

PROF. LILIANA SALE,  
LICEUL TEHNOLOGIC ION I. C. BRATIANU, TIMIȘOARA 

 
 Se știe că familia este primul factor educativ în viața copilului și având în vedere influența socio-

educațională puternică a familiei, școlii, în special, îi revine dificila sarcină de a îndruma și consilia familia 
elevului pentru ca acesta să contribuie la o formare armonioasă și eficientă a copilului. 

 Promovând parteneriatul educațional centrat pe educația elevului, școala trebuie să respecte acest 
principiu fundamental pentru orice educație de tip democratic. Scopul general al parteneriatului dintre 
educatori și părinți este asigurarea caracterului pozitiv și a coerenței influențelor educative ale tuturor 
factorilor implicați. În acest context, pentru a transforma familia într-un partener real al școlii, fiecare 
unitate de învățământ trebuie să elaboreze strategii orientate către îmbunătățirea relațiilor dintre școală și 
familie. 

 Implicarea părinților în educația copiilor aduce beneficii tuturor factorilor implicați: părinți, școală, 
elevi, comunitate. Meseria de părinte presupune, cel puțin, un rol dublu în dezvoltarea copiilor. Modelarea 
unui comportament acasă, crearea unui mediu de încredere, respect și suport reprezintă primul pas în crearea 
unui climat propice care sprijină învățarea - atât în clasă, cât și în afara clasei. Dată fiind importanța 
participării semnificative la creșterea unui copil atât a familiei cât și a educatorului, parteneriatul dintre 
educatori și părinți este, în general, reglementat de direcțiile de acțiune gen creșterea, dezvoltarea, educarea 
și integrarea copilului în diverse colectivități, în societate și se prezintă sub numeroase forme în care 
activitatea propusă în mod formal, informal și nonformal se îmbină și se manifestă ca o relație umană 
profundă și durabilă.  

 Între familie și școală trebuie să existe o comunicare foarte strânsă. Dacă un profesor vrea să educe, 
trebuie să colaboreze cu părinții, pentru ca efortul pe care îl realizează la clasă să aibă continuitate și în 
restul zilei. Atât școala cât și familia sunt responsabile de: transmiterea de norme, valori și obiceiuri, 
dezvoltarea autonomiei copilului, transmiterea de cunoștințe (deși acest proces are loc în școală, familia 
transmite copilului modalități de învățare, completează cunoștințele și dezvoltă dragostea pentru lectură), 
învățarea responsabilităților (implică acceptarea normelor de comportament, de ordine, curățenie, mici 
responsabilități familiare și școlare). 

 Școala are misiunea de a oferi cât mai multe forme de colaborare, de atragere a părinților într-un 
dialog real care are ca obiectiv formarea elevului atât din punct de vedere profesional cât și comportamental. 
Astfel se pot concretiza mai multe forme de colaborare: implicarea părinților în activități administrative, 
colaborare în activitățile gospodărești, gen acțiuni de sprijin pentru diverse programe ale școlii, derularea 
de activități opționale în parteneriat cu părinții, serbări, excursii, expoziții cu lucrările copiilor, sărbătorirea 
în comun a unor evenimente deosebite.  

În concluzie, familia și școala sunt cele care influențează dezvoltarea individului și procesul educativ, 
de aceea este foarte importantă colaborarea tuturor celor care intervin în procesul de dezvoltare și formare 
al copilului. 
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE 

 ÎN PARTENERIAT CU FAMILIA 
 

PROF. ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL - SANDA IOANA 
COLEGIUL ECONOMIC ,,ION GHICA’’ TARGOVIȘTE, JUD. DAMBOVIȚA 

 
Părinţii sunt încurajaţi să încheie parteneriate și să ia parte la planificarea şi derularea programelor 

educative pentru copii, ceea ce implică o responsabilizare şi o eficienţă sporită. Astfel, părinţii au 
posibilitatea să-şi cunoască mai bine copiii, modul lor de manifestare în viaţa de grup, pot înţelege mai bine 
rolul lor educativ. Majoritatea părinţilor au nevoie de informaţii de bază referitoare la copiii lor. Ei vor să 
fie informaţi despre scopul de bază al programului educativ la care participă copiii lor şi doresc să fie 
implicaţi în luarea deciziilor. Prin parteneriate in activitatile educative, părinţii pot să fie la curent cu 
progresele copilului. 

 Pentru realizarea parteneriatului cu părinţii este esenţial ca: părinţii să fie priviţi ca participanţi activi, 
care pot aduce o contribuţie reală şi valoroasă la educarea copiilor lor; să se recunoască şi să se valorifice 
informaţiile date de părinţi referitor la copii; părinţii să ia parte la adoptarea deciziilor referitoare la copiii 
lor; responsabilitatea să fie împărţită între părinţi și școală; părinţii să facă parte din comitetele de părinţi si 
să ajute la continuarea programului educativ acasa. 

O educaţie adevărată şi reală se fundamentează în familie şi se continuă în şcoală. Motivul realizării 
acestor parteneriate este necesitatea menţinerii unităţii de cerinţe în educaţia copilului, necesitatea realizării 
unei legături reale între şcoală şi familie ca parteneri egali în educaţia copilului, implicarea şi participarea 
reală a părinţilor în activităţile la clasă şi la cele extracurriculare. 

Teme precum:, “Crăciunul în inimile noastre”, ”Magia sărbătorilor de iarna” ”Tradiții și obiceiuri” 
sunt foarte cunoscute și foarte îndrăgite de elevi și părinți, deoarece îi provoacă să se implice afectiv şi 
efectiv în realizarea sarcinilor, în căutarea şi sortarea materialelor necesare, în culegerea de informaţii şi 
curiozităţi referitoare la tema aleasă. 

 Implicând părinții în activități școlare și extrașcolare, acestea vor fi mai atractive pentru elevi, iar 
părinții vor fi mai implicați și mai conștienți de actul didactic, de importanța școlii în viața copilului, 
realizând, astfel progres în activitatea didactică. Implicarea părinţilor se face si prin atragerea şi găsirea de 
resurse materiale şi financiare necesare derulării serbării de Crăciun, de sfârşit de an şcolar, organizării de 
excursii şcolare. 

Serbările şcolare, aniversarile de implinire a unui numar de ani de la infiintarea școlii reprezintă 
evenimente de o importanţă deosebită în activitatea elevilor şi în viaţa familiilor acestora, dând ocazia 
elevilor de a prezenta, într-o manieră personală şi originală, tot ce au învăţat pe parcursul unui semestru sau 
an şcolar. 

Acest tip de activităţi extracurriculare au reprezentat întotdeauna un prilej de manifestare inedită al 
talentului nativ al copilului. Este o ocazie în care elevul îşi poate pune în valoare inteligenţa descoperită şi 
valorificată de cadrul didactic.  

Cântecul, dansul, recitarea de poezii sau interpretarea unor piese de teatru reprezintă câteva dintre 
formele de manifestare prin care elevul îşi satisface nevoia de afirmare, de joc, căpătând încredere în 
propriul potenţial artistic şi cognitiv. De aceea o sărbătoare şcolară reprezintă un mijloc eficient de educare, 
de influenţare formativă a copiilor, de sudare a colectivului, de asigurare a unor contexte educaţionale în 
care relaţionările se produc în condiţii inedite, de încurajare a talentului.  

Sunt situaţii în care familia consideră că este suficient să se ocupe doar de satisfacerea nevoilor 
primare (hrană, îmbrăcăminte, locuinţă, cheltuieli zilnice etc.), ignorând importanţa unei comunicări 
afective, nestimulând dezvoltarea sentimentului de apartenenţă. Acasă trebuie să creeze un mediu de 
încredere, echilibrat, în care copilul să se manifeste neîngrădit iar în relaţia cu şcoala pot colabora cu alţi 
membrii ai comunităţii şcolare pentru a crea un climat care sprijină învăţarea, atât în şcoală cât şi în afara 
ei. Este necesar ca părinţii să îşi schimbe optica pe care o au asupra întâlnirilor din mediul şcolar, aceastea 
putând deveni un sprijin real în îmbunătăţirea relaţiei dintre părinte şi copil, părinte şi cadru didactic. 
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Gradul de implicare al părinţilor în viaţa şcolară a copiilor lor influenţează şi rezultatele acestora, în 
sens pozitiv: cu cât părinţii colaborează mai bine cu şcoala, cu atât notele copiilor sunt mai mari. Educaţia 
nu este un proces de care este responsabilă în mod exclusiv şcoala, dar nici părinţii; este un proces al cărui 
succes depinde de colaborarea dintre cele două părţi implicate. 

În domeniul colaborării școală-familie, punctul de plecare este cunoașterea prealabilă a părinților de 
către profesor, a familiei, a climatului familial. Activitatea educativă îmbracă și în școala noastră o 
multitudine de forme la următoarele nivele: comitetul de părinți, consiliul reprezentativ al părinților, vizitele 
la domiciliu, corespondența cu părinții, consultațiile pedagogice, implicarea părinților în activitățile școlii, 
activitățile nonformale (excursii, cercuri, serbări, aniversări, cursuri), consultații la cererea părinților. 
Aceste activitati reduc timpul petrecut de elevi pe telefon, în faţa calculatorului/ televizorului/ jocurilor. 

Familia este prima care influențează dezvoltarea copilului deoarece își pune amprenta pe întreaga sa 
personalitate. Când şcolile şi familiile lucrează împreuna ca parteneri, beneficiari sunt elevii Motivul 
principal pentru crearea unor astfel de parteneriate este dorinţa de a ajuta elevii să aibă succes la şcoală și, 
mai târziu, în viață. Parteneriatele trebuie văzute ca o componentă esenţială. 

Şcoala trebuie să facă tot ce-i stă în putinţă pentru valorizarea maximă a fiecărui individ prin mai 
raţionala stimulare intelectuală a elevilor, a aptitudinilor, a atitudinilor și a trăsăturilor lor de personalitate. 
Când şcolile, familiile și comunităţile lucrează împreuna ca parteneri, beneficiari sunt elevii. Colaborarea 
dintre şcoală şi familie presupune nu numai o informare reciprocă cu privire la tot ceea ce ţine de orientarea 
copilului ci şi pregătirea părinţilor pentru toate conjuncturile care pot apărea în viața copilului. 
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 SERBAREA DE CRĂCIUN ONLINE 

 PROF. ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR SANDOR LILIANA 

 LICEUL TEORETIC „NICOLAE BĂLCESCU”, CLUJ-NAPOCA 
 
 Serbările școlare au caracter interdisciplinar și au atras dintotdeauna copiii, dornici să se vadă mici 

actori. Importanța serbărilor e mult mai mare, acum, în contextul pandemiei din 2020, când nevoia de 
afectivitate, sensibilitate și apropiere e mult mai acută decât în alte perioade. Finalul de an calendaristic ne-
a prins în mediul școlar online, iar activitățile dedicate Crăciunului au fost și ele adaptate spațiului virtual. 
În fiecare zi corespunzătoare calendarului de advent, am organizat câte o activitate specifică Crăciunului: 
realizare de ornamente de brad, decorațiuni pentru casă, diverse surprize cu personaje de Crăciun, învățarea 
unui colind etc. Însă, ultima zi de şcoală, înainte de vacanţa de Crăciun, a fost dedicată sărbătoririi cu un 
program special, care să suplinească tradiţionala serbare de iarnă.  

Am gândit programul ca unul interdisciplinar, cu pauzele de rigoare. Mai întâi, ne-am început ziua 
pe ritm de colinde vesele, îmbrăcați în costume populare tradiționale. Apoi, am audiat câţiva copii care s-
au oferit să ne cânte colinde specifice zonei în care locuim. Următorul punct în program a constat în 
vizionarea unei prezentări despre cum se sărbătoreşte Crăciunul în lume. Am constatat că sărbătoarea 
Crăciunului este foarte importantă pentru toate popoarele creștine, în mod special pentru români, care au 
tradiții și obiceiuri bogate. De asemenea, copiii au descoperit că tradițiile diferă de la o zonă la alta a 
României și au fost surprinși să afle, de exemplu, de cetele de urși, obicei neîntâlnit în Transilvania. Am 
făcut trecerea la o poveste modernă despre unul dintre renii lui Moş Crăciun şi despre peripeţiile prin care 
a trecut. După ce am extras învăţămintele, am jucat jocul „Daruri gratuite” şi fiecare copil a găsit câte un 
dar pe care îl putem face celor din jur, care să nu coste (de exemplu un zâmbet, un ajutor la treburi, de citit 
o poveste fratelui mai mic, plimbat căţelul etc.), toate în spiritul bunătăţii.  

A urmat rândul să învăţăm o colindă tradiţională veche, pe care copiii n-au mai auzit-o până atunci.  

          „Noi umblăm a colindare 
          Flori dalbe de măr 
          Di la-o curte la daltare. 
          Nimerim la cest domn bun; 
          Cest domn bun că nu-i acasă, 
          Că-i în codrii la vânare, 
          După el cine-o mânare? 
          Mere-om doi dintre noi, 
          Care-om și cu cioareci noi. 
          Dar pă unde l-om aduce? 
          Sus, pre sus, pă lângă lună, 
          C-o mână țâind de lună 
          Cu una-mpletind cunună. 
          Da cununa cui i-om da? 
          Om da la fata gazdii, 
          Că bine ne-o ominit, 
          Cu dulceața raiului 
          Și bunu pământului.” 
La final, am realizat împreună o felicitare de Crăciun şi am ornat un brad virtual. Am suflat apoi în 

lumânările unui tort realizat cu aplicația Gynzy, care ne invita să avem un „Crăciun fericit!”. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE ÎN PARTENERIAT                             
CU PĂRINȚII LA GIMNAZIU 

Profesor Adriana Sandu 

Şcoala Gimnazială Nr. 119,  sector 4, Bucureşti 
 

Un parteneriat educațional de calitate ar trebui să includă: resursele umane ale sistemului de 
învățământ, elevii, familiile acestora, instituțiile guvernamentale centrale și locale, organizațiile 
nonguvernamentale, instituțiile religioase, agenții economici, sindicatele, autoritățile locale. Şcolile trebuie 
să organizeze parteneriate cu comunităţile într-un efort comun de îndeplinire a tuturor cerinţelor impuse 
procesul educativ. Atenția se va îndrepta,  în acest material, spre dezvoltarea parteneriatului școlii cu 
familia. Școala realizează un parteneriat cu elevul, prin valorizarea şi respectarea relației sale cu familia, 
prin recunoaşterea importanţei acesteia şi atragerea în procesul instructiv-educativ şi cu toate resursele 
educative ale societăţii, pe care le identifică, se implică şi le foloseşte activ. 

 În contextul dezvoltării societății, familia e preocupată de educația copilului, dorind să-i ofere 
oportunități de a crește frumos prin educație. În țara noastră, cooperarea școlii cu familia adoptă aspecte 
variate, în funcție de instituțiile școlare, forme concrete și particulare determinate de marea diversitate a 
funcției educative a familiei și a relațiilor ei cu școala. Acest proces se bazează însă pe atitudinea pozitivă 
a părinților care văd în școlarizarea copiilor un factor important de promovare socială. 

Activitatea educativă din cadrul şcolii implică stabilirea unor relaţii de cooperare cu părinţii elevilor. 
Aceste relaţii se realizează în cadrul unor forme organizatorice corespunzătoare: comitete de părinţi, 
adunări cu părinţii, lectorate pentru părinţi, vizitele în familie ale cadrelor didactice. Școlii îi revine 
misiunea de a coordona toate activitățile educative. O modalitate eficientă pentru educația copilului în 
procesul colaborării dintre dascăli și părinți este aceea a unui schimb de opinii, de informații despre elev. 
Desfășurând cu părinții un dialog despre copil, dascălul îi apropie mult mai ușor pe părinți de școală și de 
activitatea din cadrul ei. Profesorul va folosi dialogul, pentru a urmări să obțină de la părinți informații 
despre elev, să le cunoască opiniile despre comportamentul lui. La rândul său, dascălul îi va informa pe 
părinți despre conduita școlară a copilului și despre rezultatele la învățătură. Luând forma unui dialog, 
relația dintre dascăli și părinți dobândește resurse educative importante pentru elevi. O dificultate ce trebuie 
învinsă de educatori în relațiile cu familiile elevilor constă în subiectivismul părinților. Dacă profesorul 
prezintă cu un ton grav, moralizator, opinii care sunt în contradicție cu părerile părintelui, nu va obține o 
cooperare a acestuia pe plan educativ. Educatorul trebuie să se apropie cu tact de părinții care nu sunt 
obiectivi în aprecierile făcute asupra copilului. El va trebui să-i asculte pe părinți și să le solicite informații 
despre copil. Primele date pe care educatorul le va comunica părintelui trebuie să-l încânte pe acesta, să se 
refere la aspectele pozitive ale copilului, la posibilitățile lui de evoluție. După aceea, pe un ton adecvat, îi 
va comunica, în mod confidențial,  informații despre unele eșecuri ale copilului sau despre abaterile pe care 
le-a avut. Pe părinți îi interesează viitorul copilului și ei sunt sensibili la tot ce se referă la posibilitățile de 
dezvoltare a elevului. Prezentând părinților aceste posibilități, precum și mijloacele de realizare, îi apropiem 
pe părinți de școală. 

Pentru a realiza o educație corespunzătoare, este necesar să existe posibilități de comunicare și acțiuni 
ale familiei cu școala. Numai astfel se produce dezvoltarea intelectuală, emoțională și socială a elevilor, în 
cele mai bune condiții. Colaborarea familiei cu școala conferă copiilor impresia că, deși se află în două 
spații diferite, ele sunt complementare. Participarea activă a părinților în viața școlară a elevilor se 
concretizează printr-o mai bună stimă de sine a copiilor, un randament școlar mai bun, relații și atitudini 
pozitive ale părinților față de școală. Familia și școala trebuie să împartă responsabilitățile în educarea 
copiilor. Ambii au un rol fundamental în dezvoltarea integrală a copilului. Colaborarea familiei cu școala 
are o mare importanță, cu efecte pozitive asupra elevilor, părinților, profesorilor, școlii și comunității. Între 
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familie și școală trebuie să existe o comunicare foarte strânsă. Dacă un profesor vrea să educe, trebuie să 
colaboreze cu părinții, pentru ca efortul pe care îl depune la clasă să aibă continuitate și în restul zilei.  

În concluzie, familia și școala sunt componentele care influențează dezvoltarea elevului și procesul 
educativ; de aceea este foarte importantă colaborarea tuturor celor care intervin în procesul de dezvoltare 
și formare al copilului. 
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"MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNA! TRADIȚII ȘI OBICEIURI " 

Colindul românesc  

Profesor în învățământul gimnazial: Sandu Ciprian 

Școala Gimnazială Nr.6 ,,Iacob Mureșianu”, Brașov  
 

Colindele sunt legate de obiceiul colindatului, datină perpetuată din perioada precreştină. Cântecele 
pe care le păstrăm şi cântăm şi azi în preajma sărbătorilor sunt o încercare de a reproduce evenimentele 
relatate în Biblie. 

Însă istoria colindelor începe înainte de naşterea lui Isus. Iniţial, colindele aveau un rol ritual, de urare 
pentru fertilitate, rodire şi belşug. Acest obicei era legat fie de începutul anului agrar, adică de venirea 
primăverii, fie de sfârşitul său, toamna în perioada culegerii recoltei. 

Colindele erau folosite inclusiv pentru alungarea spiritelor rele şi pentru a mijloci reîntâlnirea cu cei 
plecaţi pe tărâmul celălalt. 

După ce au căptătat o conotaţie biblică, colindele au păstrat doar ritmul unui cântec de sărbătoare şi 
versurile au fost adaptate astfel încât să fie în acord cu noua semnificaţie. 

Colindul românesc 

Colindele acestea străvechi, care au legănat copilăria noastră şi a părinţilor noştri, a poporului nostru, 
ne-au făcut să retrăim nostalgia noului pe care îl aduce Naşterea Mântuitorului nostru Isus Hristos. Această 
reînnoire nu vine pe calea cărţii, a bibliotecii, ea vine pe calea străveche a drumului bătătorit de tălpile 
strămoşilor noştri, timp de aproape două mii de ani, strămoşi care umblau şi colindau din casă în casă, din 
familie în familie, anunţând vestea cea mântuitoare a întrupării Fiului lui Dumnezeu. 

Nu cunoaştem însemnătatea teologică şi soteriologică, a învăţăturii despre mântuire, a întrupării 
Mântuitorului Isus Hristos pentru folclorul altor popoare, dar, la noi, auzim şi citim din colindele noastre 
bătrâne, vestite în graiul poporului de copiii nevinovaţi, pe la casele credincioşilor, pe la vatra părintească, 
înţelepciunea şi lucrarea Duhului Sfânt în Cuvântul întrupat, în Logosul întrupat. Aşa vestesc ei, ca şi 
îngerii, din poartă în poartă, de la fereastră la fereastră, aceste străvechi şi neîntrecut de frumoase colinde, 
neîntrecut de armonioase şi, în acelaşi timp, exprimând feluritele nuanţe culturale ale poporului român de 
pretutindeni. 

S-a scris şi s-a vorbit foarte mult despre aceste colinde, despre felul în care le-au înţeles strămoşii 
noştri, le-au trăit, le-au simţit, despre modul în care le-au transmis peste veacuri. În ele descifrăm sufletul 
lor bogat, sufletul lor plin de credinţa în Dumnezeu, sufletul lor tare şi puternic, rezemându-se în toate 
vâltorile istoriei pe credinţa în Dumnezeu. De pe acest fond de colinde, din Muntenia, apoi din Moldova 
lui Ştefan cel Mare şi Sfânt, din Transilvania şi Banat, desprindem mărturii fără putere de tăgadă despre 
statornicia noastră, despre dreapta noastră credinţă şi continuitatea noastră creştinească şi românească. 

Colindele, la noi la români, sunt expresia Scripturii, a adevărurilor teologice, sunt teologhisirea 
(explicarea) patristică a îndumnezeirii omului purtată prin viu grai, din tată în fiu, drept şi adevărat, 
neştirbită cu nimic, purtată de vestitorii întrupării Fiului lui Dumnezeu. 

Poporul român a păstrat un sens adânc al călătoriei spre Betleem a magilor de la Răsărit şi al închinării 
păstorilor; transpunându-l într-unul dintre cele mai frumoase obiceiuri, acela al colindatului. Mergând din 
casă în casă pentru a-L vesti tuturor pe Hristos, colindătorii devin apostoli, martorii împlinirii făgăduinţei 
trimiterii lui Mesia în lume, spre mântuirea întregii făpturi. Obiceiul de a merge la fiecare casă şi de a vesti 
prin cântec Naşterea Pruncului Ceresc se păstrează în viaţa românilor, în modul specific în care ei serbează 
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apropierea Crăciunului. Colindatul, chiar şi în mediul urban, a rămas o sărbătoare a comunităţii, a copiilor 
şi tinerilor care colindă, ca şi a celor care primesc colindătorii şi răsplătesc cu daruri osteneala lor. 

Acest obicei este însă şi o reînnoire a chemării fiecărui creştin de a fi apostol al lui Hristos în lume, 
de a-L primi, dar şi de a-L vesti celorlalţi oameni pe Mântuitorul. Colindătorii străbat şi un itinerariu 
spiritual, la care este chemat şi sufletul fiecărui creştin, acela de a călători permanent spre Dumnezeu şi, 
mai ales, de a împlini călătoria vieţii pământeşti purtându-L pe Domnul în suflet cu căldura cu care Maica 
Domnului L-a purtat pe Pruncul nou născut. 

Într-un concert de colinde ascultăm texte înălţătoare, multe de origine folclorică, fermecătoare prin 
prospeţimea cu care înfăţişează un eveniment atât de copleşitor precum cel al venirii în lume a Fiului lui 
Dumnezeu. Deşi propune un cadru diferit de cel în care au fost create colindele, prelucrarea cultă şi 
interpretarea artistică într-un concert nu afectează puritatea lor şi nici nu anulează sensul obişnuit al 
colindatului, afirmându-l preponderent pe cel spiritual. Cei care colindă şi noi, cei colindaţi, intrăm în aura 
tainică a sărbătoririi Naşterii lui Isus Hristos ca o ceată care, în drumul spre Betleem, se va însoţi, cu 
smerenie, cu cetele îngerilor ce cântă Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între 
oameni bunăvoire. 
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Simpozion național 
„MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNA! TRADIȚII ȘI OBICEIURI” 

Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții 

SÂRB MĂDĂLINA ELENA  
 

Una dintre cele mai importante condiţii ale creşterii eficienţei activităţii educative desfăşurate cu 
elevii o constituie asigurarea unei depline unităţi de acţiune a tuturor factorilor educativi: şcoală, familie, 
comunitate. Dacă este adevărat că şcoala este factorul de care depinde în mod covârşitor devenirea 
personalităţii umane, tot atât de adevărat este că educaţia coerentă nu poate face abstracţie de rosturile 
familiei în această comuniune. 

Cunoaşterea grupului de copii trebuie să ne conducă spre acţiune, astfel, cunoaşterea  caracteristicilor 
şi problemelor grupului de copii reprezintă o prioritate necesară  pentru  intervenţia oricărei acțiuni. 

În fiecare an este recomandat să se realizeze un parteneriat cu părinţii elevilor pe care îi îndrumăm , 
motivul realizării acestui parteneriat este necesitatea menţinerii unităţii de cerinţe în educaţia copilului. 
Scopul acestui parteneriat este implicarea şi participarea reală a părinţilor în activităţile la clasă şi la cele 
extracurriculare. 

  Când şcolile şi familiile lucrează împreuna ca parteneri, beneficiari sunt elevii. Colaborarea dintre 
cei doi factori este esențială pentru a prevenii tot felul de probleme și pentru a fi mai aproape de succesul 
școlar. 

În această perioadă perteneriatele sunt dificile de realizat, dar pe de altă parte putem profita de 
tehnologia care ne înconjoară și să comunicăm cât mai mult cu părinții si elevii.  

Propun în această perioada un parteneriat între părinți si cadre didactice, astfel încât să se facă un 
schimb de experiență online între aceștia pe parcursul unei zile. Astfel părintele să cunoască eforturile unui 
profesor de a preda online și eforturile elevilor de a se adapta la această schimbare. Un asemenea parteneriat 
poate crea relații foarte strânse între profesori-elevi-părinți, deoarece fiecare a stat în „pielea” celuilalt și 
poate observa diferit situația. 

 

 

Bibliografie:  

- „Consilierea părinților perspective Europene” – Material suport pentru cadre didactice, Ștef, 2016 
- „Ghid de bune practice pentru educația timpurie a copiilor între 3-6/7 ani” - MINISTERUL 

EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI Unitatea de Management al Proiectelor pentru 
Învăţământul Preuniversitar. 
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Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții 

Prof. Sarivan Anamaria Nicoleta 

Liceul Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiențe Auditive Buzău 

 
“Fiecare copil pe care îl educăm este un OM dăruit societăţii” (N. Iorga) 

 

Educația este un proces împărțit între părinți și profesori, al cărui obiectiv este formarea integrală a 

copiilor. Pentru a duce la bun sfârșit o educație integrală este necesar să existe canale de comunicație și 

acțiuni ale familiei cu școala, doar așa se produce dezvoltarea intelectuală, emoțională și socială a copiilor, 

în cele mai bune condiții.Colaborarea familiei cu școala/grădinița dezvoltă copiilor impresia că, deși se află 

în două spații diferite, ele sunt complementare. Participarea activă a părinților în viața școlară a copiilor se 

materializează printr-o mai bună autostimă a copiilor, un randament școlar mai bun, relații și atitudini 

pozitive ale părinților despre școală. Familia și școala trebuie să împartă responsabilitățile în educarea 

copiilor. Ambii au un rol fundamental în dezvoltarea integrală a copilului.       

Între familie și școală trebuie să existe o comunicare foarte strânsă. Dacă un profesor vrea să educe, 

trebuie să colaboreze cu părinții, pentru ca efortul pe care îl realizează la clasă să aibă continuitate și în 

restul zilei. Atât școala cât și familia sunt responsabile de: Transmiterea de norme, valori și obiceiuri; 

Dezvoltarea autonomiei copilului; Transmiterea de cunoștințe (deși acest proces are loc în școală, familia 

transmite copilului modalități de învățare, completează cunoștințele și dezvoltă dragostea pentru lectură); 

Învățarea responsabilităților (implică acceptarea normelor de comportament, de ordine, curățenie, mici 

responsabilități familiare și școlare). 

O bună interacțiune între școală și familie, oferă copilului o imagine de apropiere între persoanele 

care se ocupă de el, astfel, acesta se simte familiar și în siguranță în cadrul școlii. Fiecare relație familie-

profesor este unică și originală, de aceea trebuie să fie individualizată și bazată pe încredere și cunoaștere 

reciprocă.  

Școala îl învață pe copil să se situeze printre semeni , să se obișnuiască cu anumite cerințe și realități 

sociale. Dar educația în familie constituie prima școală a copilului , partea cea mai importantă a pregătirii 

lui pentru viața socială și productivă. Familia trebuie să fie prima instituție socială care se preocupă de 

asigurarea condițiilor necesare dezvoltării normale a copilului. Școala și familia sunt cei doi poli de 

rezistență ai educației , care contribuie prin mijloace specifice la formarea tinerilor. 

        Odată cu intrarea în școală , copilul trăiește în două lumi diferite: una a familiei, colorată încă de 

afectivitatea primei copilării, cealaltă, a școlii, încărcată de noi exigențe și de promisiunile viitorului, la fel 

de importante. Dacă aceste medii educaționale se completează și se susțin, ele asigură într-o mare măsură 

buna integrare a copilului în activitatea școlară și, pe plan mai general, în viața socială. 

       Obiectivul cel mai important al colaborării dintre școală și familie în perioada școlarității mici îl 
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reprezintă susținerea eforturilor copilului pentru ca acesta să dobândească primele instrumente ale muncii 

intelectuale și să obțină succesul școlar. Clasa reprezintă pentru elevi al doilea mediu de socializare, după 

familie. Aici elevul va trăi și experimenta, va învăța deprinderi sociale necesare pentru viață. Toţi adulţii 

care fac parte din viaţa unui copil (părinte, bunic, profesor) ar trebui să înţeleagă că acesta aşteaptă de la ei 

să-şi amintească  şi să înţeleagă că au fost cândva de vârsta lui.Organizaţia şcolară trebuie să-şi deschidă 

porţile pentru ca familia să cunoască şi să participe la activităţile ce se desfăşoară în incinta şi în exteriorul 

şcolii dar organizate de aceasta. Cadrele didactice trebuie să iniţieze activităţi care să ofere familiei 

oportunităţi de a participa alături de copil, de a cunoaşte copilul în situaţii diverse, de a se bucura alături şi 

cu copilul de realizările lui, de a lucra împreună părinte-copil la diferite proiecte. 

Activităţile desfăşurate în parteneriat cu părinţii sunt modalităţi propice pentru atingerea unor 

obiective comune în ceea ce priveşte educaţia preşcolarilor, la acestea adaugându- se plăcerea de a fi alături 

de colegi, activităţile desfăşurându-se într-o atmosferă de voie bună, având, pe lângă valoarea social–

educativă şi un efect reconfortant.  

Dezvoltarea psihică şi fizică a copilului la această vârstă depinde în mare măsură şi de cadrele 

didactice, dar şi de părinţi şi de aceea e nevoie stringentă de un parteneriat educaţional în favoarea creşterii 

adecvate a copiilor.Este nevoie ca profesorul să acorde timp şi răbdare şi părinţilor. Părinţii au tot dreptul 

să ştie ce se întâmplă cu copilul lor cât este la școală tocmai pentru a favoriza constituirea unui mediu 

continuu educaţional în jurul copilului. Adesea starea profesorului constantă, deschisă şi relaxată îi poate 

ajuta pe părinţi să fie mai încrezători şi mai repede dornici de colaborare. 

 

Bibliografie: 

Moisin, Anton-Părinți și copii, Editura didactică și pedagogică , București, 1995;Boroș, Maximilian-

Profesorul și elevii, Editura Gutinul, Colecția de pedagogie, Maramureș, 1994 
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Importanța activităților educative realizate în parteneriat cu părinții 

Prof. Sava Răducă Ionela,  

Gr. Cu P. P. nr. 13 Focsani –Vrancea 

 
 În fiecare an realizez, un parteneriat cu părinţii copiilor pe care îi îndrum , parteneriat denumit 

“Împreună să lucrăm-pe copii să-i ajutăm!”. Motivul realizării acestui parteneriat este necesitatea menţinerii 
unităţii de cerinţe în educaţia copilului, necesitatea realizării unei legături reale între gradinită  şi familie ca 
parteneri egali în educaţia copilului.  

Scopul acestui parteneriat este implicarea şi participarea reală a părinţilor în activităţile la grupă şi la 
cele extracurriculare.Ca obiective majore ale acestui parteneriat aş aminti: formarea părinţilor în spiritul 
ideii de parteneri egali în educaţia copiilor. Educația este un proces împărțit între părinți și profesori, al 
cărui obiectiv este formarea integrală a copiilor. Pentru a duce la bun sfârșit o educație integrală este necesar 
să existe canale de comunicație și acțiuni ale familiei cu grădinița, doar așa se produce dezvoltarea 
intelectuală, emoțională și socială a copiilor, în cele mai bune condiții. 

Colaborarea familiei cu școala/grădinița dezvoltă copiilor impresia că, deși se află în două spații 
diferite, ele sunt complementare. Participarea activă a părinților în viața școlară a copiilor se materializează 
printr-o mai bună autostimă a copiilor, un randament școlar mai bun, relații și atitudini pozitive ale părinților 
despre școală.  

Familia și grădinița, trebuie să împartă responsabilitățile în educarea copiilor. Ambii au un rol 
fundamental în dezvoltarea integrală a copilului. Colaborarea familiei cu grădinița/școala are o importanță 
majoră, cu efecte pozitive asupra elevilor, părinților, profesorilor, școlii și comunității. Între familie și 
grădinița trebuie să existe o comunicare foarte strânsă. Dacă un profesor vrea să educe, trebuie să colaboreze 
cu părinții, pentru ca efortul pe care îl realizează la clasă să aibă continuitate și în restul zilei. Atât grădinița 
cât și familia sunt responsabile de:  

-Transmiterea de norme, valori și obiceiuri; 

 -Dezvoltarea autonomiei copilului;  

-Învățarea responsabilităților (implică acceptarea normelor de comportament, de ordine, curățenie, 
mici responsabilități familiare și grădinița ).  

În societatea noastră, educația familiară și școlară joacă un rol foarte important în achiziția de 
cunoștințe și comportamente ale copilului, de aceea ambii trebuie să aibă responsabilități și roluri 
complementare. O bună interacțiune între  grădinița și familie, oferă copilului o imagine de apropiere între 
persoanele care se ocupă de el, astfel, acesta se simte familiar și în siguranță în cadrul grădiniței.  Fiecare 
relație familie-profesor este unică și originală, de aceea trebuie să fie individualizată și bazată pe încredere 
și cunoaștere reciprocă. Există mai multe forme concrete de colaborare dintre grădiniță și familie, ele se 
deosebesc în funcție de scopul urmărit și de modul de realizare:  

-Referatele prezentate în fața părinților cu anumite prilejuri, cu teme pe bază de fapte și date concrete 
(ex.”Influența familiei asupra personalității copilului); 

 -Organizarea unor expoziții cu lucrări executate de copii;  

-Participarea părinților la activități demonstrative;  

-Convorbirile cu familia (pot avea loc spontan sau organizat, din inițiativa educatoarei/profesorului 
sau a părinților); 

 -Consultări individuale;  
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-Organizarea de activități extracurriculare, organizate și desfășurate împreună cu părinții (vizite la 
muzee, patiserii, fabrici, etc);  

-Participarea părinților alături de copii la diverse ateliere de lucru, organizate de cadrul didactic;  

-Serbările copiilor cu diferite ocazii (Crăciun, 8 Martie, Sfârșit de an școlar, etc). 

 În concluzie, familia și școala sunt cele care influențează dezvoltarea individului și procesul educativ, 
de aceea este foarte importantă colaborarea tuturor celor care intervin în procesul de dezvoltare și formare 
al copilului. 

Bibliografie: 
Moisin, Anton-Părinți și copii, Editura didactică și pedagogică , București, 1995; 
Boroș, Maximilian-Profesorul și elevii, Editura Gutinul, Colecția de pedagogie, Maramureș, 1994 
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Tradiţiile romaneşti mereu ȋn actualitate  

        Prof. ing. SAVA-NECULA  DANA 

Şcoala Gimnazială “Domniţa Maria”, Bacău 
 

    

Chiar dacă virusul prezent ȋn lume de luni bune de zile ne ȋngrădeşte, tradiţiile vor dăinui peste ani. 
Voi menţiona câteva obiceiuri româneşti de iarnă. 

Tradiția împodobirii bradului și a lui Moș Crăciun 

Tradițiile Crăciunului au fost îmbogățite de la an la an. Cei mici îl așteaptă an de an pe Moș Crăciun 
cu plete dalbe, care vine cu tolba încărcată de cadouri pentru copiii cuminți, iar cu câteva zile înainte de 
Crăciun se împodobește bradul cu ornamente de culoare roșie sau verde. Obiceiul bradului de Crăciun ar fi 
apărut în Germania, unde legenda spune că Sfântul Bonifaciu a ordonat tăierea stejarilor, venerați de păgâni. 
În cădere, stejarii au distrus toți copacii din prajmă, mai puțin bradul, care a devenit de atunci un simbol al 
acestei sărbători și este împodobit în seara de Ajun. 

În România, există mai multe tradiții și obiceiuri de Crăciun, transmise din generație în generație. În 
satele din Oltenia, în Ajunul Crăciunului, gospodarii se trezesc dis-de-dimineață, aprind focul în sobă și 
ațâță jarul cu ajutorul unui vreasc, în timp ce rostesc o urare de Crăciun:  "Bună dimineața lui Ajun! /C-a 
venit într-un ceas bun /Să ne-aducă: porcii grași și unturoși /Și oamenii sănătoși, /Vacile cu viței, oile cu 
miei, scroafele cu purcei, cloștile cu pui, găinile cu ouă. La anul și la mulți ani!”. 

Obiceiul colindatului 

Una dintre cele mai îndrăgite tradiții de Craciun este mersul cu colindul. În prima zi de Crăciun, 
colindătorii merg din casă în casă cu steaua în mână și le vestesc oamenilor nașterea lui Iisus prin cântece 
și poezii. Se spune că acela care nu le deschide poarta colindătorilor va avea parte de un an neroditor și de 
ghinioane în casă, cauzate de zgârcenia de care a dat dovadă. 

În Maramureș, la colindat merg și adulții, nu numai copiii. Ei sunt primiți de gazde și cinstiți cu 
cozonac, sărmăluțe, preparate din carne de porc, colaci și vin. 

Tot în data de 25 decembrie, oamenii le trimit urări și mesaje de Crăciun celor dragi, cărora le 
transmit gândurile lor bune. 

Un alt obicei popular este atârnarea unei crenguțe de vâsc în case. Vâscul apare în mai multe culturi, 
iar originea sa nu este cunoscută. De exemplu, popoarele scandinave credeau că vâscul o reprezintă pe zeița 
dragostei, Friga, și că acele cupluri care se sărută sub vâsc vor fi împreună toată viața. În tradiția creștin-
ortodoxă, se spune că acela care pune vâsc în casă va avea un an îmbelșugat, fericire și pace în familie. 

De asemenea, în ziua de Ajun, cei care voiau să afle cum vor sta cu sănătatea în anul care urmează 
tăiau pe jumătate un măr. Dacă fructul avea viermi la interior, credința era că omul va fi urmărit de boală. 
Un măr putred însă anunța moartea. 

Gospodinele știu că toata casa trebuie curățată lună înainte de Ajun, când nu mai au voie să dea cu 
mătura, pentru că o veche superstiție spune că așa se alungă norocul din casă. Iar creștinii nu au voie să bea 
rachiu în Ajunul Craciunului. 

O altă tradiție specifică Munteniei, Olteniei și Banatului este ca gospodinele să prepare un aluat folosit 
pentru a alunga deochiul animalelor din gospodărie. Astfel, animalele vor fi sănătoase tot anul și vor da 
mai mult lapte. 
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Tradiție românească de Crăciun, în patrimoniul UNESCO 

La Mărișel, o localitate de lângă Cluj, un obicei străvechi de Crăciun este atât de frumos încât a fost 
inclus în patrimoniul UNESCO. Aici, în inima munților Apuseni, toate tradițiile sunt păstrate cu sfințenie. 
Există un obicei străvechi numit „Junii Mărişelului”: un grup de 10 tineri necăsătoriţi, care în fiecare an vin 
la biserica din sat, după care ies în faţa lăcașului de cult, dansează şi colindă. La un moment dat, junii, le 
invită la dans pe fetele care nu sunt căsătorite. 

La Dumbrăviţa, în județul Braşov, se păstrează o tradiţie veche de două secole. E singura localitate 
din ţară în care bradul se împodobeşte chiar în ziua de Crăciun. Pomul de Crăciun va rămâne în centrul 
comunei până după Bobotează. Vătafii, adică tinerii care au făcut şi armata, şi penaşii, feciorii care urmează 
să se însoare, sunt cei care aduc în centrul comunei bradul. 

Tradiția mesei din Ajun și a postului de Crăciun 

O altă tradiție importantă este chiar masa de Crăciun. În data de 25 decembrie ia sfârșit postul 
Crăciunului, care durează aproximativ șase săptămâni. În această zi, oamenii se pot desfăta cu bucatele 
tradiționale de Crăciun: tobă, lebăr, sarmale, caltaboși, colaci, cozonaci, pită, prăjituri, salate, cârnați sau 
friptură. Carnea folosită pentru prepararea bucatelor de Craciun este proaspătă, întrucât de Ignat, în data de 
20 decembrie, are loc un alt obicei: tăierea porcului. 

            Bibliografie: 

https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/mesaje-de-craciun-2017-cele-mai-frumoase-felicitari-si-urari-
de-sarbatori-847483, (accesat la de 19.12.2020, ora 08:36) 
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ŞI OBICEIURI POPULARE LA PREŞCOLARI 

Prof. înv. preşc. Săvescu Daniela 

GRĂDINIŢA NR. 154, București 

 
Pentru a ne păstra ca români identitatea nealterată, folclorul trebuie cultivat în inimile şi minţile 

generaţiilor care se succed pe acest pământ, ca o valoare autentică de creaţie. 

Folclorul este pentru poporul român depozitarul a tot ceea ce înseamnă tradiţie, obicei şi artă, izvorâte 
din rădăcinile istoriei, cu specificul acestor meleaguri. 

Copiii trebuie să fie acomodaţi de mici cu specificul folclorului, pentru a-l percepe şi a-l trăi în toate 
aspectele sale, cu plăcere şi bucurie. Ei trebuie să-l cunoască nemijlocit, astfel încât formele sale să rămână 
nealterate de învelişul kitch-ului actual. Acest lucru mai este posibil în oraşele mici şi în mediul rural, unde 
tradiţiile sunt încă vii, unde se respectă anumite evenimente ce poartă în ele autenticul artei româneşti. 
Copiii din oraşele mari, însă, trăiesc modernitatea cu ceea ce a adus ea bun sau rău. 

Ca îndrumători, încercăm să transmitem, din generaţie în generaţie, portul, graiul, obiceiurile şi 
datinile, aşa cum le-am moştenit de la străbuni. O ocazie eficientă de valorificare a tradiţiilor populare şi a 
obiceiurilor româneşti o constituie serbările. Ele sunt un izvor de bucurii şi satisfacţii, care creează copiilor 
o stare de bună dispoziţie, necesară atât dezvoltării psihice, fizice, cât şi estetice. Copiii trebuie să 
interpreteze diferite roluri: cântăreţ, dansator, povestitor, creator de obiecte artizanale, formându-şi sau 
perfecţionându-şi astfel o serie de abilităţi artistice. 

În transmiterea obiceiurilor şi tradiţiilor în serbările preşcolare am pornit de la ideea că nu există un 
alt element artistic care să poată fi aplicat multilateral în ansamblul procesului educaţional. Pentru copii, 
ele reprezintă o distracţie, un joc, o activitate relaxantă, iar pentru educator constituie prilejul de a oferi 
mănunchiul bucuriei de-a lungul unui şir întreg de repetiţii. 

Prin interpretarea rolurilor şi pregătirea decorurilor pentru diversele „spectacole” urmărim atât un 
efect artistic, cât şi pedagogic, căutăm un imbold pentru a trezi în copii dorinţa de a cunoaşte şi de a păstra 
tradiţiile şi obiceiurile strămoşeşti. 

Pentru a realiza o serbare reuşită, care să respecte tradiţiile şi obiceiurile de Crăciun, este necesară o 
adaptare şi o prelucrare a repertoriului specific vârstei preşcolare, ce cuprinde în forme tradiţionale poezii 
şi cântece specifice Crăciunului. Învăţând copiii să desfăşoare „Serbarea pomului de iarnă”, îi implicăm în 
interpretarea unor roluri pe care le joacă cu plăcere: capra, ursul, sorcova, uratul, colindatul. 

Costumele populare, ia şi catrinţa, brâiele şi opincile, cămaşa şi iţarii, sunt pregătite pentru spectacolul 
mult aşteptat. Atmosfera de sărbătoare din sala de festivităţi, prin ornarea decorarea cu elemente specifice 
sărbătorilor, constituie un alt prilej de bucurie pentru copii, ei descoperind tradiţiile şi obiceiurile practicate 
în timpul sărbătorilor de iarnă, simţind şi preţuind frumuseţea obiceiurilor şi tradiţiilor de Crăciun. 

În atmosfera spirituală a Crăciunului, interpretarea unor dansuri populare (Haţegana, Sârba, 
Braşoveanca) oferă posibilitatea de a cunoaşte sufletul ţăranului român, raritatea portului şi cântecului 
popular. Dansurile populare, prin frumuseţea costumelor şi a melodiilor, sunt îndrăgite de copii şi 
interpretate cu pasiune aproape la toate serbările. 

Primele semne ale Sărbătorii Naşterii Domnului le dau grupurile de colindători, care pornesc din casă 
în casă, cu o traistă încăpătoare pe umăr, pentru a le ura gazdelor fericire, sănătate şi prosperitate. Aceste 
colinde sunt creaţii populare cu text şi melodie, care conţin 

mesaje speciale (religioase sau satirice) la adresa celor uraţi. Colindătorii vestesc naşterea 
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Domnului, urează gazdelor sănătate şi bucurie şi primesc în schimb cozonac, prăjiturele, covrigi,nuci, 
mere şi chiar colăcei. Poporul român posedă o colecţie variată şi bogată de colinde, cele mai cunoscute şi 
apreciate fiind: „O, ce veste minunată”, „Steaua”, „Trei păstori”, „La Vifleim colo-n jos”, „Cântec de 
Crăciun”, „Aseară pe înserat”. 

Interpretând jocul caprei, jocul ursului, cântece şi colinde, recitând versuri cu o conotaţiereligioasă, 
copiii descoperă şi preţuiesc tradiţiile şi obiceiurile practicate în timpul sărbătorilor de iarnă. 

În cadrul serbării de iarnă, momentul cel mai îndrăgit de copii este sosirea lui Moş Crăciun, care 
aduce daruri pe care le împarte copiilor. 

Când priviţi o serbare cu obiceiuri străvechi ale românilor, cu cântece şi dansuri populare, gândiţi-
vă că priviţi pentru un moment, oglinda şi sufletul acestui popor, care a considerat păstrarea tradiţiei o 
datorie şi o onoare.  
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Implicarea părinților în activitățile extracurriculare 

 

PROF. ÎNV. PRIMAR: SCĂRLĂTESCU NICOLETA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ PETRE BADEA NEGRAŞI 
 

Învățământul primar este o treaptă importantă și responsabilă în cadrul sistemului de învățământ. El 
constituie temelia includerii copilului în activitatea asiduă și ordonată dintr-o colectivitate de semeni , care 
este mereu în schimbare și presupune competitivitate. 

Importanța unei relații bune între familie și școala, au un scop comun acela de dezvoltare globală și 
armonică a copiilor și, prin urmare, trebuie să fie o sarcină comună; o modalitate de a facilita realizarea 
acestui obiectiv principal. În zilele noastre școlile și părinții cer acest sprijin și colaborare reciprocă, dar 
este dificil de făcut în practică, deoarece există programe contradictorii dificil de a avea timp și, de 
asemenea, nu întotdeauna părinții sunt dispuși sau în caz contrar, profesorii nu sunt întotdeauna deschiși la 
această colaborare. 

În domeniul colaborării școală-familie, punctul de plecare este cunoașterea prealabilă a părinților de 
către învățător, a familiei, a climatului familial.Activitatea educativă îmbracă și în școala noastră o 
multitudine de forme la următoarele nivele: comitetul de părinți, consiliul reprezentativ al părinților, vizitele 
la domiciliu, corespondența cu părinții, consultațiile pedagogice, implicarea părinților în activitățile școlii, 
activitățile nonformale(excursii, cercuri, serbări, aniversări, cursuri), consultații la cererea părinților. 

Obiectivul cel mai important al colaborării dintre școală și familie în perioada școlarității mici îl 
reprezintă susținerea eforturilor copilului pentru ca acesta să dobândească primele instrumente ale muncii 
intelectuale și să obțină succesul școlar. Clasa reprezintă pentru elevi al doilea mediu de socializare, după 
familie. Aici elevul va trăi și experimenta, va învăța deprinderi sociale necesare pentru viață. 
           În activitatea pe care o desfășurăm, am pornit întotdeauna de la „punctele forte”ale elevilor și cele 
ale noastre ca învățător, cum ar fi: ce știe elevul , ce poate să facă, ce îi este îngăduit să realizeze, spre ce 
are înclinații, de ce abilități didactice dispune. 

Apoi am avut în vedere”punctele slabe”pe care vrem să le îndreptăm(ce nu știe elevul, ce n-a înțeles, 
ce nu poate să facă, ce nu ne este îngăduit nouă ca învățători să facem). Este necesară o bună cunoaștere a 
elevilor și totodată o bună cunoaștere a forțelor proprii. Folosirea metodelor interactive ( discuțiile 
colective, interpretarea de roluri, rezolvarea în grup a unor probleme, efectuarea de experiențe) asigură 
condițiile oportune elevilor să se afirme atât individual, cât și în echipă. 

Am ajutat elevii să treacă peste rețineri, să-și exprime în mod deschis opiniile personale, să vorbească 
despre evenimentele la care participă , despre calitățile și defectele lor. Elevii au dobândit nu numai curajul 
exprimării unor opinii, ci și respectul pentru părerile colegilor, ale părinților, pentru adevăr. În felul acesta 
am pus pe fiecare elev în situația de a-și exercita, în clasă, principalele însușiri care-i definesc personalitatea, 
făcându-i participanți activi, dar și colaboratori, parteneri ai noștri în ducerea la bun sfârșit a tuturor 
activităților. 
        Calitatea proceselor de comunicare ce se stabilesc în grupul școlar depinde de potențialul comunicativ 
al fiecăruia dintre membrii lui. Educatorul trebuie să dețină înainte de toate, bune calități de mediator pentru 
a-i facilita procesul stabilirii unor interacțiuni directe, sincere, bazate pe încredere între elevi, dar și între 
sine și fiecare dintre elevi. 

Numărul mare de contacte școală-familie nu asigură neapărat rezultate fructuoase. Întâlnirile 
colective cu părinții reprezintă cea mai “profitabilă”și democratică formă de colaborare a învățătorului cu 
familiile elevilor săi. Pentru învățător înseamnă un cadru de manifestare și de perfecționare a calităților sale 
manageriale, un moment optim de conștientizare și de mobilizare a părinților într-un parteneriat real, prilej 
de a învăța și el din experiența părinților. Pentru părinți , adunările colective reprezintă tot atâtea prilejuri 
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de autoevaluare și de sporire a competențelor educative, de informare pedagogică avizată, decide 
înțelegerea complexității fenomenului instructiv-educativ și a poziției pe care o ocupă în acest proces. 

În toate cazurile de întâlniri, contacte, proiecte, raporturi mutuale, au fost implicați, în mod egal, elevii 
ca parteneri de dialog și ca beneficiari ai unor servicii educaționale de calitate necesare dezvoltării 
armonioase a personalității. 

Când vorbim despre participarea la școală nu se referă doar la ședințe ci și participarea la activitățile 
propuse, și că există o relație de încredere și ajutor între părinți și profesori. Această relație devine astăzi 
un pilon foarte puternic pentru eficacitatea și răspunsuri pozitive ale dezvoltării educaționale și personale 
a elevilor care a demonstrat că, în absența acestei cooperări, copilul va avea multe probleme în evoluția lui 
școlară și vor exista numeroase limitări. În caz contrar, dacă se dă această cooperare adecvată, elevul va 
evolua în mod satisfăcător și există multe avantaje de care se va bucura copilul. 

Școala și familia trebuie să împărtășească preocupările, să facă schimb de informații și de gânduri 
despre educație, școală, copii și ajută la stabilirea unor legi și acorduri privind anumite acțiuni față de copil. 
Familia trebuie să aplice acordurile luate și încercarea de a transfera cunoștințele școlare în viața de zi cu 
zi și școala trebuie să realizeze la fiecare copil obiectivele convenite sau propuse și să transfere și să aplice 
cunoștințe familiare și de zi cu zi pentru viața școlară a modul în care se realizează această interrelație și 
uniune între educația formală și cea non-formală. 

Părinții au așteptări prea multe de la școală și nu iau nici o decizie pentru dezvoltarea unei relații mai 
strânse cu proprii copii. Școala pentru ei este responsabilă de educația copiilor. 

Părinţii au fost captați de şcoală prin forme variate de activităţi extraşcolare, determinându-i să adere 
la ideea de colaborare activă, acceptând rolul de factor răspunzător în devenirea propriului copil. Părinții 
care au participat la activitățile extrașcolare și-au exprimat aprobarea  și interesul față de educația dată de 
școală. 

 
Bibliografie: 

     Moisin, Anton-Părinți și copii, Editura didactică și pedagogică , București, 1995; 
Boroș, Maximilian-Profesorul și elevii, Editura Gutinul, Colecția de pedagogie, Maramureș,1994 

Cernea Maria, Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea procesului de învăţământ, în 
“ Învăţământul primar“ nr. 1, Ed. Discipol, Bucureşti, 2000; 

Crăciunescu Nedelea, Forme de activităţi extracurriculare desfăşurate cu elevii ciclului primar, în 
,,Învăţământul primar“ nr. 2, 3, Ed. Discipol, Bucureşti, 2000. 
  

1388



IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE ALE COPIILOR PREȘCOLARI 
ÎN PARTENERIAT CU FAMILIA 

 

Prof. Înv. Preșc. Scărlătescu Ramona-Anelice 

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 6, Buzău 
 

 Parteneriatul este definit ca ,,asocierea a doi sau mai mulţi parteneri, iar în literatura de specialitate, 
parteneriatul reprezintă modalitatea, formală sau informală, prin care două sau mai multe părţi decid să 
acţioneze împreună pentru atingerea unui scop comun”. 

Prin încheierea parteneriatelor cu părinţii, aceştia sunt încurajaţi să ia parte la planificarea şi derularea 
programelor educative pentru copii, ceea ce implică o responsabilizare şi o eficienţă sporită. Astfel, părinţii 
au posibilitatea să-şi cunoască mai bine copiii, modul lor de manifestare în viaţa de grup, pot înţelege mai 
bine rolul lor educativ.  

Printre obiectivele principale ale colaborării dintre instituţiile educative şi familie putem aminti:   
❖ înlăturarea factorilor perturbatori în cadrul comunicării grădiniţă - şcoală -familie;   
❖ creşterea gradului de implicare a părinţilor în toate activităţile şcolare şi extraşcolare;  
❖ schimbarea mentalităţii neadecvate a unor părinţi faţă de grădiniţă/şcoală;  
❖ cunoaşterea de către părinţi a posibilităţilor şi nevoilor psiho-fizice ale copiilor;   
❖ învăţarea unor deprinderi şi tehnici de muncă intelectulală sub formă de activităţi comune 

elevi – părinţi – cadre didactice. 
Pentru realizarea parteneriatului cu părinţii este esenţial ca:  
❖ părinţii să fie priviţi ca participanţi activi, care pot aduce o contribuţie reală şi valoroasă la 

educarea copiilor lor;  să se recunoască şi să se valorifice informaţiile date de părinţi referitor la copii;  
❖ părinţii să ia parte la adoptarea deciziilor referitoare la copiii lor;  responsabilitatea să fie 

împărţită între părinţi si educatoare;  
❖ părinții să ajute la continuarea programului educativ acasa;  
❖ părinții să urmărească în mod regulat progresul copiilor lor, să sprijine activităţile 

extraşcolare organizate împreuna cu educatoare.  
După părerea mea, cultivarea unor relaţii de parteneriat efectiv între grădiniţă şi familie, în sprijinul 

educaţiei şi creşterii copilului constituie cheia succesului viitor în adaptarea şi integrarea şcolară. Relaţiile 
de colaborare dintre părinţi şi unitatea de învăţământ pe care o frecventează copilul lor constituie primul 
pas către o educaţie deschisă, flexibilă şi dinamică a personalităţii copilului. Procesul de colaborare cu 
părinţii asigură atingerea scopului educaţional, şi anume de a obţine dezvoltarea globală a copilului. Prin 
colaborarea părinţilor cu grădiniţa, aceştia pot completa, sprijini şi dezvolta personalitatea copilului. 

 O educaţie adevărată şi reală se fundamentează în familie şi se continuă în grădiniţă şi şcoală. Pe de 
altă parte, tot ceea ce copilul învaţă în grădiniţă pierde din importanţă şi eficienţă în condiţiile în care părinţii 
nu întăresc şi nu valorifică programul educativ desfăşurat în cadrul grădiniţei. Toate aceste motivaţii conduc 
la necesitatea realizării parteneriatelor reale dintre familie şi grădiniţă, în care spre beneficiul copiilor, 
implicarea familiei în viaţa grădiniţei să fie una concretă, activă şi de durată, aşa încât membrii acestora să 
devină parteneri reali în educaţia copiilor lor. 

 Educaţia extraşcolară permite de asemenea implicarea directă a preşcolarilor în activităţi. Teme 
precum: “Bun rămas, grădiniţă dragă! ”,“Crăciunul în inimile noastre”, “Martie - Mărţişor”, “1 
Decembrie” sunt foarte cunoscute și foarte îndrăgite de preșcolari și părinți, deoarece îi provoacă să se 
implice afectiv şi efectiv în realizarea sarcinilor, în căutarea şi sortarea materialelor necesare, în culegerea 
de informaţii şi curiozităţi referitoare la tema aleasă. 

  Am considerat că implicând părinții în activități școlare și extrașcolare, acestea vor fi mai atractive 
pentru preşcolari, iar părinții vor fi mai implicați și mai conștienți de actul didactic, de importanța grădiniţei 
în viața copilului, realizând, astfel progres în activitatea didactică. 
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În urma derulării parteneriatului grădiniţă-familie am constatat un progres în ceea ce priveşte 
antrenarea preșcolarilor într-un număr cât mai mare de activităţi extraşcolare şi în domenii diverse, iar în 
alegerea strategiilor de abordare am avut în vedere compararea obiectivelor din taxonomiile cognitive, 
afective şi psihomotrice, cu tipurile de inteligenţă sau cu diverse metode şi tehnici, în funcție de nivelul 
grupei pe care o conduc. În asemenea situaţii, măiestria profesorului trebuie susţinută de diagnoza 
psihologică, fiind necesară în acelaşi timp şi o colaborare directă, permanentă între profesor, părinte şi 
copil. 

Serbările şcolare reprezintă evenimente de o importanţă deosebită în activitatea preșcolarilor şi în 
viaţa familiilor acestora, atât din punct de vedere afectiv, cât şi cognitiv, dând ocazia preșcolarilor de a 
prezenta, într-o manieră personală şi originală, tot ce au învăţat pe parcursul unui semestru sau an şcolar. 
Acest tip de activităţi extracurriculare au reprezentat întotdeauna un prilej de manifestare inedită al 
talentului nativ al copilului. Este o ocazie în care copilul îşi poate pune în valoare inteligenţa dominantă 
descoperită şi valorificată de cadrul didactic.  

Cântecul, dansul, recitarea de poezii sau interpretarea unor piese de teatru reprezintă câteva dintre 
formele de manifestare prin care copilul îşi satisface nevoia de afirmare de joc, căpătând încredere în 
propriul potenţial artistic şi cognitiv. De aceea o sărbătoare şcolară reprezintă un mijloc eficient de educare, 
de influenţare formativă a copiilor, de sudare a colectivului, de asigurare a unor contexte educaţionale  în 
care relaţionările se produc în condiţii inedite, de încurajare a talentului, de dezvoltare a aptitudinilor şi de 
stimulare a copiilor timizi sau mai puţin talentaţi. Este foarte indicat ca pe parcursul serbării să iniţiem 
momente interactive părinţi-copii: jocuri, scenete, recitare, dansuri populare, cântece pe care părinţii fie le 
cunosc, fie le învaţă împreună cu copiii. Toate acestea contribuie la sudarea relaţiilor dintre copii şi părinţi, 
atmosfera să fie mai caldă, de sărbătoare a tuturor vârstelor. 
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE ÎN PARTENERIAT                           
CU PARINTII 

PROF. ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR: SCURTU NICOLETA 

SCOALA PRIMARA BALACESTI 

 
Termenul parteneriat este „definit ca asocierea a doi sau mai mulţi parteneri, iar în literatura de 

specialitate, parteneriatul reprezintă modalitatea, formală sau informală, prin care două sau mai multe părţi 
decid să acţioneze împreună pentru atingerea unui scop comun.” 

Prin încheierea parteneriatelor cu părinţii, aceştia sunt încurajaţi să ia parte la planificarea şi derularea 
programelor educative pentru copii, ceea ce implică o responsabilizare şi o eficienţă sporită. Astfel, părinţii 
au posibilitatea să-şi cunoască mai bine copiii, modul lor de manifestare în viaţa de grup, pot înţelege mai 
bine rolul lor educativ. Printre obiectivele principale ale colaborării dintre instituţiile educative şi familie 
putem aminti: înlăturarea factorilor perturbatori în cadrul comunicării grădiniţă - şcoală – familie; creşterea 
gradului de implicare a părinţilor în toate activităţile şcolare şi extraşcolare; schimbarea mentalităţii 
neadecvate a unor părinţi faţă de grădiniţă / şcoală; cunoaşterea de către părinţi a posibilităţilor şi nevoilor 
psiho-fizice ale copiilor; învăţarea unor deprinderi şi tehnici de muncă intelectulală sub formă de activităţi 
comune elevi – părinţi – cadre didactice. Majoritatea părinţilor au nevoie de informaţii de bază referitoare 
la copiii lor. Ei vor să fie informaţi despre scopul de bază al programului educativ la care participă copiii 
lor şi doresc să fie implicaţi în luarea deciziilor. Părinţii vor să fie la current cu progresele copilului. Pentru 
realizarea parteneriatului cu părinţii este esenţial ca: părinţii să fie priviţi ca participanţi activi, care pot 
aduce o contribuţie reală şi valoroasă la educarea copiilor lor; să se recunoască şi să se valorifice 
informaţiile date de părinţi referitor la copii; părinţii să ia parte la adoptarea deciziilor referitoare la copiii 
lor; responsabilitatea să fie împărţită între părinţi si educatoare; părinţii să facă parte din comitetele de 
părinţi; să ajute la continuarea programului educativ acasa; să urmarească în mod regulat progresul copiilor 
lor; să ia parte, să sprijine activităţile extraşcolare organizate împreuna cu educatoare. Datorită diferenţelor 
de scopuri, resurse, pregătire, valori, nevoilor diferite, percepţii, atitudini, de foarte multe ori exista 
posibilitatea apariţiei unor conflicte între părinţi şi educatoare ce pot fi determinate de: o slaba colaborare; 
lipsa de informaţii; intoleranţa la stilul de viaţă al celuilalt, la opiniile sau chiar la prezenţa fizică; 
neacceptarea unor diferenţe de pregătire, condiţii sociale, morale, religie, nationalitate…; lipsa unor 
preocupări în sensul construirii relaţiilor de colaborare; numărul limitat al întâlnirilor dintre educatoare şi 
părinti; neclaritate în rolurile fiecăruia şi în responsabilităţile ce le revin; disponibilitatea redusă a părinţilor 
de a participa la activităţi ; gradul scăzut de interes al unor părinţi faţă de educaţie şi evoluţia copilului. 

De aceea, cele mai importante căi de rezolvare a conflictelor sunt: cunoaşterea reciprocă; 
comunicarea periodică cu aspecte formale şi informale; acceptarea reciprocă, înţelegere şi toleranţă faţă de 
diferenţe; evaluarea permanentă a relaţiilor comune; sprijinul acordat familiei în raport cu creşterea şi 
educarea copilului; atmosfera destinsă, nonformală şi pozitivă în întâlnirile cu părinţii; educatoarea trebuie 
să fie pregatită să asculte, să fie interesată despre sugestiile date de părinţi; atunci când ei simt că ideile le 
sunt luate în serios se vor implica mai mult în sprijinirea copilului şi a grădiniţei . În acest proces de 
colaborare, rolul conducător îl are educatoarea. Ea poate să orienteze, să ajute familia în sarcinile ce-i revin, 
să asigure o unitate de vedere şi de acţiune. 

După părerea mea, cultivarea unor relaţii de parteneriat efectiv între grădiniţă şi familie, în sprijinul 
educaţiei şi creşterii copilului constituie cheia succesului viitor în adaptarea şi integrarea şcolară. Relaţiile 
de colaborare dintre părinţi şi unitatea de învăţământ pe care o frecventează copilul lor constituie primul 
pas către o educaţie deschisă, flexibilă şi dinamică a personalităţii copilului. Procesul de colaborare cu 
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părinţii asigură atingerea scopului educaţional, şi anume de a obţine dezvoltarea globală a copilului. Prin 
colaborarea părinţilor cu grădiniţa, aceştia pot completa, sprijini şi dezvolta personalitatea copilului. 

O educaţie adevărată şi reală se fundamentează în familie şi se continuă în grădiniţă şi şcoală. Pe de 
altă parte, tot ceea ce copilul învaţă în grădiniţă pierde din importanţă şi eficienţă în condiţiile în care părinţii 
nu întăresc şi nu valorifică programul educative desfăşurat în cadrul grădiniţei. Toate aceste motivaţii 
conduc la necesitatea realizării parteneriatelor reale dintre familie şi grădiniţă, în care spre beneficiul 
copiilor, implicarea familiei în viaţa grădiniţei să fie una concretă, activă şi de durată, aşa încât membrii 
acestora să devină parteneri reali în educaţia copiilor lor. 

Educaţia extraşcolară permite de asemenea implicarea directă a preşcolarilor în activităţi. Teme 
precum: “Bun rămas, grădiniţă dragă! ”,“Crăciunul în inimile noastre”, “Martie - Mărţişor”, “1 Decembrie”, 
“Şezătoare la muzeu” sunt foarte cunoscute și foarte îndrăgite de elevi și părinți, deoarece îi provoacă să se 
implice afectiv şi efectiv în realizarea sarcinilor, în căutarea şi sortarea materialelor necesare, în culegerea 
de informaţii şi curiozităţi referitoare la tema aleasă. 

Am considerat că implicând părinții în activități școlare și extrașcolare, acestea vor fi mai atractive 
pentru preşcolari, iar părinții vor fi mai implicați și mai conștienți de actul didactic, de importanța grădiniţei 
în viața copilului, realizând, astfel progres în activitatea didactică. 

În urma derulării parteneriatului grădiniţă-familie am constatat un progres în ceea ce priveşte 
antrenarea preţcolarilor într-un număr cât mai mare de activităţi extraşcolare şi în domenii diverse, iar în 
alegerea strategiilor de abordare am avut în vedere compararea obiectivelor din taxonomiile cognitive, 
afective şi psihomotrice, cu tipurile de inteligenţă sau cu diverse metode şi tehnici, în funcție de nivelul 
grupei pe care o conduc. În asemenea situaţii, măiestria profesorului trebuie susţinută de diagnoza 
psihologică, fiind necesară în acelaşi timp şi o colaborare directă, permanentă între profesor, părinte şi 
copil.  

Serbările şcolare reprezintă evenimente de o importanţă deosebită în activitatea elevilor şi în viaţa 
familiilor acestora-atât din punct de vedere afectiv, cât şi cognitiv, dând ocazia elevilor de a prezenta, într-
o manieră personală şi originală, tot ce au învăţat pe parcursul unui semestru sau an şcolar. Acest tip de 
activităţi extracurriculare au reprezentat întotdeauna un prilej de manifestare inedită al talentului nativ al 
copilului. Este o ocazie în care copilul îşi poate pune în valoare inteligenţa dominantă descoperită şi 
valorificată de cadrul didactic. De multe ori familia este surprinsă de potenţialul propriului copil. 

Cântecul, dansul, recitarea de poezii sau interpretarea unor piese de teatru reprezintă câteva dintre 
formele de manifestare prin care copilul îşi satisface nevoia de afirmare de joc, căpătând încredere în 
propriul potenţial artistic şi cognitiv. De aceea o sărbătoare şcolară reprezintă un mijloc eficient de educare, 
de influenţare formativă a  copiilor, de sudare a colectivului, de asigurare a unor contexte educaţionale în 
care relaţionările se produc în condiţii inedite, de încurajare a talentului, de dezvoltare a aptitudinilor şi de 
stimulare a copiilor timizi sau mai puţin talentaţi. Este foarte indicat ca pe parcursul serbării să iniţiem 
momente interactive părinţi-copii :jocuri, scenete, recitare, dansuri populare, cântece pe care părinţii fie le 
cunosc, fie le învaţă împreună cu copiii. Toate acestea contribuie la sudarea relaţiilor dintre copii şi părinţi, 
atmosfera să fie mai caldă, de sărbătoare a tuturor vârstelor. 
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SĂRBĂTORILE CRĂCIUNULUI 

PROF. ITINERANT SECAN EMILIA  

CSEI   BRAILA 
 
ARGUMENT 
 
   Cu totii strabatem un an greu din toate punctele de vedere. Cei mai afectati au fost  copii,. ei nu 

inteleg ceea ce se intampla si de ce viata lor a fost atat de schimbata.   
Fiecare copil aşteaptă cu nerăbdare iarna, anotimpul alb.  
În acest anotimp cei micii au parte de cele mai minunate şi frumoase lucruri, mai ales în preajma 

sărbătorilor, o dată cu venirea moşului. 
În acest sens, noi trebuie să-i oferim copilului posibilitatea de a cunoaşte obiceiurile şi de a pastra 

tradiţiile sărbătorilor de iarnă, dar nu numai. 
       
     SCRISOARE DE INTENŢIE 
Dragi părinţi, 
Începând cu data de 7 decembrie, pe parcursul întregii săptămâni, în cadrul activităţilor pe care le 

vom desfăşura, vom organiza un proiect cu tema: “Sărbătorile Crăciunului”. 
În acest scop vă rog să discutaţi cu copiii dumneavoastră şi să vizionaţi emisiuni la diferite posturi 

referitoare la tema anunţată. 
Orice materiale legate de temă: 
-imagini din reviste, poze, cărţi şi alte informaţii despre sărbătorirea Crăciunului în ţara noastră, 

obiecte decorative pentru acest eveniment, le puteţi  transmite online. 
Vă mulţumim! 
 
Cu materialele transmise de părinţi şi copii voi organiza o mica expozitie online: cărţi, poze, 

imagini, planşe, reviste, felicitări cu Naşterea Domnului, icoane, ornamente specifice sărbătorii 
Crăciunului.  

Pe masura înaintării proiectului, central tematic se va îmbogăţii cu materiale.  
Toate aceste materiale vor fi expuse online. 
         
DESCRIEREA PROIECTULUI 
 
Grupul ţintă : Grupa clasele I-IV 
Durata : O săptămână 
Resurse umane : copiii , profesor, părinţii. 
Echipa de implementare:prof,itinerant/prof.clasa 
Resurse materiale : cărţi, poze, imagini, planşe, reviste, felicitări cu Naşterea Domnului,icoane, 

costum  popular românesc, cd cu colinde şi cântece de Crăciun, globuri şi podoabe de brad, ornamente 
specifice sărbătorii, aparat foto, alte produse necesare desfăşurării activităţilor, puse la dispoziţie de catre 
parinti. 

 
Vom afla: 
Ce ştiu copiii despre Sărbătorile Crăciunului? 
Ce urmează să afle copiii? 
 
Obiectiv cadru: 
-Dezvoltarea capacităţii de înţelegere a semnificaţiei Crăciunului, a obiceiurilor şi tradiţiilor de 

Crăciun şi stimularea curiozităţii pentru investigarea acestora; 
-Dezvoltarea îndemânării în realizarea lucrărilor practice şi plastice şi trezirea curiozităţii pentru 

nou; 
-Crearea unei stări de bună dispoziţie, relaxare şi împlinire spirituală. 
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Obiective de referinţă: 
-Să cunoască semnificaţia Crăciunului; 
-Să înţeleagă semnificaţia bradului de Crăciun şi a împodobirii acestuia; 
-Să adopte un comportament adecvat în aşteptarea Crăciunului şi implicit în aşteptarea lui Moş 

Crăciun; 
-Să înţeleagă mesajul colindelor; 
-Să confecţioneze felicitări şi ornamente de brad pentru împodobirea sălii de grupă; 
-Să-şi îmbogăţească vocabularul activ şi pasiv pe baza experienţei activităţii personale şi \sau a 

relaţiilor cu ceilalţi; 
-Să utilizeze un limbaj oral corect din punct de vedere gramatical ; 
 
ACTIVITĂŢI 
Toate aceste activităţi vor fi desfăşurate  online in colaborare cu parintii si vor  aduce un plus de 

lejeritate, calm şi bună dispoziţie, punând un accent deosebit pe joc ca metodă de bază.  Copiii vor afla 
lucruri noi despre Sărbătorile Crăciunului trecând de la o activitate la alta cât mai firesc, prin metoda 
descoperirii, brainstormingului, prin lecturarea multor materiale, imagini, icoane, felicitări, prin diverse şi 
atractive activităţi practice şi ludice urmarind diverse filmulete. 

 
Cu această ocazie , am aflat foarte multe lucruri noi , înţelegem acum mult mai bine Sărbătoarea 

Crăciunului cu tot farmecul ei şi suntem mai bogaţi sufleteşte. 
 La final mulţumim pentru ajutorul acordat la desfăşurarea proiectului “Sărbătorile Crăciunului”. 
Vă invităm să vedeţi şi rodul muncii noastre din această săptămână în expoziţia de lucrari 

prezentata online. 
                   
 Vă mulţumim ! 
                                              
   La multi ani! 
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 Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții 

 

Prof. înv. preşc. Seceleanu Cristina-Luiza 

Şcoala Gimnazială nr.14 –Structură G.P.N. NR.39, Constanţa 
 

              ,,Copiii descoperă totul în nimic; oamenii nu găsesc nimic în toate.”  

Giacomo Leopardi 

 

Colaborarea familiei cu grădinița  are o importanță majoră, cu efecte pozitive asupra elevilor, 
părinților, profesorilor, școlii și comunității. 

În mod firesc, părinţii sunt primii educatori ai copilului. Copiii sunt apoi înscrişi în grădiniţă, instituţie 
care le asigură condiţiile necesare pentru dezvoltarea în concordanţă cu nevoile individuale. 

În societatea noastră, educația familiară și școlară joacă un rol foarte important în achiziția de 
cunoștințe și comportamente ale copilului, de aceea ambii trebuie să aibă responsabilități și roluri 
complementare. O bună interacțiune între școală și familie, oferă copilului o imagine de apropiere între 
persoanele care se ocupă de el, astfel, acesta se simte familiar și în siguranță în cadrul școlii. 

Activităţile desfăşurate în parteneriat cu părinţii sunt modalităţi propice pentru atingerea unor 
obiective comune în ceea ce priveşte educaţia preşcolarilor, la acestea adaugându- se plăcerea de a fi alături 
de colegi, activităţile desfăşurându-se într-o atmosferă de voie bună, având, pe lângă valoarea social–
educativă şi un efect reconfortant. 

După familie, grădiniţa constituie prima experienţă de viaţă a copilului în societate, aici copilul ia 
cunoştinţă cu activităţi şi obiecte, descoperă o mulţime de lucruri din jurul lui: culorile, formele geometrice, 
desenul şi muzica, lumea vieţuitoarelor, învaţă să danseze, să se joace, să comunice…  

Comunicarea este foarte importantă la această vârstă, un rol important avându-l şi părinţii care trebuie 
să vorbească cu copilul permanent, să răsfoiască /să citească cu acesta o carte cu imagini frumoase, chiar 
şi să se joace împreună. 

Sunt multe modalităţi de colaborare între familie şi grădiniţă: discuţii zilnice, teme săptămânale de 
consiliere pentru părinţi, şedinţe şi lectorate cu părinţii, vizite la domiciliul copiilor, serbări, lecţii-vizită, 
plimbări, antrenarea părinţilor în derularea proiectelor tematice, voluntariat din partea părinţilor.  

Participarea activă a părinţilor la activităţile din grădiniţă le creează copiilor sentimente de siguranţă, 
înţelegere, bucurie; copilul arată ce ştie, ce poate iar părintele este mândru de copilul său în relaţie cu 
ceilalţi. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE                                                                   
ÎN PARTENERIAT CU PĂRINȚII 

 

Prof. Înv. Preșc.: Seichei Ioana Maria,                                                                                     
G.P.P.  Draga mea, Satu Mare 

 
 
 
“Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi 

mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.” 
Maria Montessori. 

 
Factorii educaționali sunt cei care asigură un cadru social organizat pentru desfășurarea acțiunilor 

educative, în conformitate cu anumite  principii prevăzute în documentele școlare. Factorii educaționali 
funcționează pe baza unor norme care își pun amprenta asupra tuturor componentelor educației. 

Factorii educaționali sunt: cu acțiune directă: grădinița și școala, iar cu acțiune indirectă: familia, 
instituțiile culturale, biserica, mass media, gupul de joacă... 

Colaborarea cu factorii educaționali iau deseori forma perteneriatelor. 
 Grădinița prin implementarea parteneriatelor caută soluții prin care să fie utilă atât copiilor cât și 

societății. 
Parteneriatul reprezintă procesul de colaborare dintre două sau mai multe părți care acționează pentru 

realizarea unor inrese sau scopuri comune! 
În ceea ce priveste importanța activităților educative în parteneriat cu parinții putem spune ca până  a 

ajunge  în mediul grădiniței pentru fiecare dinte noi, familia a jucat un rol important în viețile noastre.   
Familia este un grup social din care face parte copilul este una din cele mai vechi forme de comunitate 

umană și  așa cum spune Berge este: “Un fel de cooperativă de sentimente!” 
Familia este modelul pe care copilul îl imită, iar modelul de viață al viață al familiei este principalul 

reper în viața copilului. 
Caracterizând familia putem spune ca aceasta generează un mediu educativ datorat multitudinii 

relațiilor ce se stabilesc între membri acesteia. 
În ceea ce privește importanța colaborări și a activităților educative, grădiniței cu familia aceasta 

reiese din partea părinților cât și  din partea educatoarei. De asemenea  grădinița este cea care dispune de 
cadre didactice pregătite pentru a educa și din această perspectivă ea va avea un rol important în 
coordonarea colaborării cu familia, îndrumând membrii acesteia să execute acțiuni educative 
complementare acțiunilor din gradiniță. 

Consider că gradinița are un  rol important în inițiativa parinților în vederea aplicării unor metode și 
procedeea de educație. 

Prin activitățile specific părinții pot fi sprijiniți pentru a conștientiza rolul pe care îl au în educația 
copiilor, să îndrepte comportamente greșite și să se implice în acțiuni educative. 

Tocmai de aceea există diverse modalități de colaborare dinte gradiniță și familia copilului. 
Așadar prin diverse acțiuni cum ar fi: ședințe cu părinții, alteliere de lucru cu părinții, vizite la 

domiciliu, participarea părinților la activitățile copiilor în graădiniță, voluntariatul părinților, convorbirilor 
cu părinții, oragnizarea de expoziții cu lucrări ale copiilor, lectoratele cu părinții. 

Un exemplu potrivit care ilustrează importanța activităților educative dintre gradiniță și familia în 
cadrul activității pe ateliere de lucru cu părinții, avănd ca temă: “Picnicul”. Pentru desfrășurarea acestui 
atelier voi ruga părinții să vină îmbrăcați corespunzător temei, să vină cu un rucsac, în care să aibă: fructe, 
legume, mezeluri, tacâmuri, față de masă, farfurii, șervețele, apă, pahare. Voi împărți activitatea pe doua 
echipe de lucru, o parte dintre părinți și copii, se vor ocupa de prepararea salatei de legume și a desertului, 
iar cea de a doua echipă de lucru, va pregăti masa și locul unde se vor servi gustările. 
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 Scopul acstui atelier de lucru este de a forma o echipă cât mai unită între părinte-copil, părinți-părinți, 
copii-copii și grădiniță-familie. 

Așadar trebuie menționat că grădiniței îi revine rolul de partener. Putem afirma că grădinița prin toate 
mijloacele pe care le are, poate contribui la creșterea factorilor educogeni ai familiei. 

  
 
„Nu trebuie decât să stârnești dorința și afecțiunea, astfel nu creezi decât niște asini încărcați cu 

cărți.”  
Montaigne 

 
 
 
 

BIBLIOGRAFIE ȘI WEBOGRAFIE : 

 
1. Adina, Glava; Cătălin, Glava – “Introducere în Pedagogia Preșcolară” – Cluj-Napoca, Editura 

Dacia, 2002; 
 
2. Curriculum pentru învățământul preșcolar, Editura Diana Publishing ouse, București, 2009. 
 
3. http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Maria+Montessori 
 

4. https://edict.ro/colaborarea-familie-gradinita/ 
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Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții 

Prof. înv. preșc. Semen Nicoleta 

G. P. P. „Constantin Brâncuși”, Tg-Jiu 
 

“Fiecare copil pe care îl educăm este un OM dăruit societăţii” (N. Iorga) 
 

În fiecare an realizăm un parteneriat cu părinţii preșcolarilor din grupă. Motivul realizării acestui 
parteneriat este necesitatea menţinerii unităţii de cerinţe în educaţia preșcolarului, necesitatea realizării unei 
legături reale între grădiniță şi familie ca parteneri egali în educaţia preșcolarului. Scopul acestui parteneriat 
este implicarea şi participarea reală a părinţilor în activităţile la grupă şi la cele extracurriculare.  

Ca obiective majore ale acestui parteneriat aş aminti: formarea părinţilor în spiritul ideii de parteneri 
egali în educaţia copiilor; convingerea părinţilor pentru a investi în dezvoltarea personală a copilului şi a 
grupului în ansamblu; implicarea părintilor în atragerea de resurse (financiare sau materiale) necesare unei 
bune desfăşurări a actului educaţional; creearea unui mediu educativ pozitiv, favorabil, adecvat pentru o 
stimulare continuuă a învătarii spontane a preșcolarului; să discute permanent cu copilul despre ce se 
întâmplă în grădiniţă; să se ofere voluntari prin implicarea în activităţi şi să ceară şi membrilor comunităţii 
lucrul acesta; achizitionarea de către părinţi a unor informaţii şi cunoştiinţe pe care să le folosească în 
educarea propriilor copii; implicarea părinţilor în atragerea şi găsirea de resurse materiale şi financiare 
necesare derulării serbării de Crăciun, Șezători, Ziua Copilului, Ziua Grădiniței, etc... Din această 
perspectivă, am organizat o serie de activităţi în parteneriat cu părinţii, care s- au bucurat de un real succes, 
atât în rândul preşcolarilor, cât şi al părinţilor. 

 În contextul actual, declanșat de pandemia COVID-19, măsurile întreprinse de societate în vederea 
depășirii unor situații limită create de starea în care trăim, impun adoptarea unor noi modalități de 
comunicare și colaborare (online). 

Este foarte importantă pentru dezvoltarea copilului relaţia partenerială dintre educatori, ca 
profesionişti care îşi derulează activitatea în acel serviciu şi părinții copilului. Statutul familiei ca prim 
educator al copilului reprezintă un factor important în stabilirea parteneriatului între serviciile de educaţie 
timpurie şi familie. Eforturile depuse de părinţi şi educatori trebuie să se bazeze pe un schimb bogat de 
informaţii, de experienţe şi pe colaborare în asigurarea celor mai bune condiţii de creştere şi dezvoltare a 
copiilor, respectând regulile nou impuse care țin de distanțarea fizică, de igiena personală, de dezinfectarea 
spațiilor și a suprafețelor cu care intră în contact copiii. 

Distanțarea și statul acasă au deconectat milioane de copii de educația tradițională și au luat părinții 
pe nepregătite pentru a sustine educația copiilor lor de acasă. Este important ca rolurile familiei și ale școlii 
să se completeze în contextul actual (și în noua normalitate), fără a se afla în contradicție. Educatorii află 
de la părinți ce nevoi are preșcolarul, ce pasiuni și interese, dar și ce stări și emoții resimte acesta în această 
perioadă. Părinții pot afla, în schimb, când și cum are nevoie copilul să fie ajutat și încurajat pentru a reuși 
și a dezvolta un comportament pozitiv.  

Parteneriatul educațional se menține cel mai bine, în contextul învățatului acasă, prin: 
• Comunicarea periodică, onestă și eficientă a informațiilor despre copii (stări și dificultăți acasă, 

pasiuni, nevoi particulare) 
• Cunoașterea de către părinți a cadrelor didactice și a comunității (colegi, alți părinți) 
• Discuțiile individuale părinte-educator pentru învățare personalizată a copilului 
• Colaborarea pentru rezolvarea problemelor copilului 
• Implicarea în activități organizate de școală și comunitate  
• Asistarea copiilor în realizarea activitățiilor și proiectelor online  
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• Solicitarea ajutorului când este nevoie 
• Participarea părinților la deciziile luate împreună cu grădinița 
• Colaborarea pentru activități extracurriculare atractive pentru copii, cât stau acasă (activități 

practice). 
 
Părinții au dreptul și obligația de a participa la procesele de învățare ale copiilor lor, iar această mare 

provocare rezidă în realizarea angajamentului într-o manieră optimă și într-un parteneriat solid. 

Nu există proces educativ separat, el are loc acasă, la școală și în societate. De aceea, este atât de 
important să existe o comunitate unită, în care fiecare membru contribuie cu resurse, dar și cu compasiune, 
pentru același scop: binele copiilor.  

Bibliografie: 

https://www.stepbystep.ro/wp-content/uploads/2020/07/Parteneriatul-cu-parinti-si-familia.pdf 

https://www.logiscool.com/ro/blog/ghid/educatia-copiilor 
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Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții 

Profesor învățământ primar Semeniuc Tania 

Școala Gimnazială Rona de Sus, Maramureș 
 
 
Când şcoala, familia şi comunitatea încep să colaboreze, elevii primesc cu adevărat suportul necesar 

pentru a avea succes în şcoală şi în viaţă. Studiile au arătat că dezvoltarea şi implementarea unor astfel de 
parteneriate îmbunătăţesc:  

• prezenţa la şcoală a elevilor 
• performanţa şcolară a acestora  
• relaţia familie-şcoală 
• sprijinul din partea comunităţii de care şcoala are nevoie (Jordan, Orozco, Averett, 2001; Henderson, 

Mapp, 2002; Boethel, 2003, 2004) 
Cu alte cuvinte, atunci când părinţii se implică în educaţia propriilor copii, aceştia fac faţă mai bine 

cerinţelor şcolare, iar şcoala se dezvoltă. (Henderson, Mapp, 2002; Henderson, Mapp, Johnson, Davies, 
2007)  

În plan educaţional, cu efecte directe asupra scăderii abandonului şcolar, câştigul copiilor este 
spectaculos.(Epstein, Voorhis, 2001 apud Pushor, 2007). 

Astfel că, elevii obţin rezultate mai bune la şcoală, înregistrează rate de promovabilitate mai mari. De 
asemenea, cresc şansele elevilor de finalizare a studiilor la timp. Există o probabilitate mai mare de 
„accesare“ a învăţământului post-secundar ca urmare a creșterii motivației pentru învățare și de valorizare 
a acesteia.  

Principiile care stau la baza construirii unei relații de colaborare şcoală-părinţi sunt:        
ÎNCREDEREA. Construirea unui mediu securizant atât în planul relațiilor cu părinții cât și în cel al 

organizării spațiului. Încrederea reciprocă se construiește cu argumente fără a depăşi limitele respectate şi 
asumate reciproc. 

RESPECTUL PENTRU PĂRINȚI. Abilităţile, valorile, interesele părinților vor fi evidenţiate în mod 
necondiţionat, fără a încălca regulile de comunicare stabilite de comun acord. 

VALORIZAREA PĂRINȚILOR. Cadrul pentru afirmarea pozitivă a părinților este construit prin 
înțelegerea, corectitudinea, empatia şi neutralitatea consilierului școlar. Este important ca ajutorul să nu 
creeze dependenţa părintelui, ci să activeze elemente care să-l ajute pe părinte să poată rezolva în viitor, 
prin resurse proprii, situații dificile. 

ABILITAREA PĂRINȚILOR. Este necesar ca metodele şi tehnicile de consiliere să fie centrate pe 
identificarea punctelor tari şi a resurselor pentru depăşirea situaţiilor critice în relaţia părinte-copil-şcoală, 
cu efecte concrete în ceea ce privește autoresponsabilizarea și autodezvoltarea părinților. 

COMUNICAREA EFICIENTĂ. Tipurile de limbaj verbal, nonverbal, paraverbal sunt adecvate 
nivelului de înţelegere al părinţilor.  

Climatul familial include atmosfera familială, securitatea afectivă, armonia şi jocul rolurilor în 
familie, nivelul de integrare a familiei în viaţa socială. Climatul educativ din familie joacă un rol important 
asupra învăţării.  

Atmosfera caldă şi de înţelegere în familie reconfortează şi creează climatul necesar pentru munca 
intelectuală a şcolarului. Lipsa de înţelegere, severitatea, exigenţa prea mare sau “dădăceala” au efecte 
dăunătoare asupra copilului care se află în tensiune nervoasă, mai ales în perioada testelor de evaluare sau 
spre sfârşitul semestrelor, când starea de oboseală începe să se instaleze. 

 În literatura de specialitate s-au identificat trei genuri de atitudini negative ale părinţilor faţă de 
învăţătură, şi anume: 

 teama – manifestată prin panică, atitudine de nesiguranţă faţă de cariera şcolară a copilului. 
Această teamă se transmite copilului, deoarece părinţii trăiesc cu el orice insucces mărunt, pe care-l 
exagerează, şi, în consecinţă îi acordă un ajutor mai mare decât este necesar. În acest caz copiii îşi pierd 
treptat încrederea în forţele proprii, se simt ameninţaţi şi nesiguri (de exemplu, ei îşi transcriu de mai multe 
ori tema), caută sprijin şi ajutor la alţii, chiar şi când nu este cazul. 
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 agresiunea – ia forma acuzaţiilor la adresa capacităţii copilului (îl terorizează, îl pedepsesc) sau a 
şcolii şi cadrelor didactice (învăţătorul sau profesorul “nu ştie cum să-l înveţe” şi “cum să-l aprecieze”). 
Consecinţa acestei conduite constă în faptul că elevii nu recunosc nici autoritatea părinţilor, nici pe cea a 
şcolii. 

 nepăsarea sau bagatelizarea – manifestată prin lipsa unei responsabilităţi sociale faţă de procesul 
educării, prin absenţa preţuirii locului şi rolului şcolii în viaţă. Se apreciază că succesele la învăţătură nu 
conduc la succese în viaţă, la o poziţie onestă în familie şi societate. În acest caz, copilul îşi va neglija 
obligaţiile şcolare. Cu timpul, însă, insuccesele şcolare vor determina stări tensionale în families au chiar 
crize în climatul familial. 

Datoria părinţilor este de a-i ajuta: copiii pot şi trebuie să înveţe “cum” trebuie să-şi pregătească 
lecţiile, cum să-şi organizeze munca, timpul, viaţa. Copilul obţine rezultatele şcolare în funcţie de modul 
în care părinţii se implică în procesul de învăţare. Părinţii trebuie să-şi ajute copiii la învăţătura, să-l îndrume 
prin explicaţii corecte şi clare. O mare greşeală a părinţilor este aceea că ei sunt cei care rezolvă problemele, 
desenează sau scriu în locul copilului. În aceste cazuri copiii rămân dependenţi, nu se obişnuiesc să judece 
şi să lucreze singuri, devin comozi, răsfăţaţi, şi cu timpul, devin leneşi. Deci, ajutorul trebuie limitat la o 
îndrumare sau sprijin, nefiind indicat să efectueze temele copiilor. Cu timpul, părinţii se vor limita la 
controlarea temelor de acasă şi a carnetului de note. Atitudinea părinţilor trebuie să fie una de mijloc: să 
nu-l ajute prea mult pe copil, dar nici să nu se intereseze deloc de rezultatele acestuia.  

Prin menţinerea unor legături permanente, strânse cu şcoala, cu cadrele didactice, părinţii pot avea 
mai multă siguranţă în educarea copilului lor, în conturarea, formarea şi dezvoltarea personalităţii acestuia. 

În societatea noastră, când familia capătă parametrii valorici nemaiîntâlniţi până în prezent, 
colaborarea şcolii  cu acest factor de educaţie constituie un element sine qua non în procesul educaţional. 
Că familia este prima ,,şcoala" a viitorului cetăţean, este un adevăr indubitabil, dar nu se poate lua în 
considerare ideea că, odată ce copilul păşeşte   pragul şcolii, influenţa familiei scade sau ar deveni un 
adjuvant de ordin cu totul secundar.  Între cei doi factori educativi există o strânsă legătură, permanentă, 
care se realizează prin diferite forme de colaborare, care nu se cer neapărat  spectaculoase, dar ele fac parte 
integrantă din procesul de conducere ştiinţifică a şcolii. 

O relaţie majoră - şcoală şi familie- are în vedere cunoaşterea stării de sănătate a copilului şi procesul 
de învaţare, echilibrul dintre efort şi jocul ca divertisment, cauzele medicale care duc la dificultăţi şcolare, 
cauzele rămânerii în urmă şi influenţa lor asupra încrederii copilului în învăţătură. 

De-a lungul anilor, am observat că există o strânsă legătură între randamentul superior al elevilor şi 
prezenţa activă, în şcoală, a părinţilor şi invers. Sunt cazuri  însă, când elevii cu multiple posibilităţi, 
evoluează lent, fiindcă familia nu prezintă interes.  Cauzele unor eşecuri şcolare sunt multiple; şcoala are 
sarcina, dar şi menirea să le depisteze şi să intervină, uneori, când este cazul, în situaţii delicate. Un sfat la 
timp, o îndrumare competentă, vizita la domiciliu sunt mijloace care, mai ales la elevii din clasele primare, 
pot da rezultate favorabile, în creşterea  randamentului şcolar. 

Creşterea randamentului şcolar este strâns legată şi de modul în care familia concepe stimularea 
elevului. Dezinteresul părinţilor faţă de notele copilului, trecerea pe planul doi a acestei datorii faţă de copil, 
nu numai că atrofiază voinţa copilului, dar îl şi jigneşte. De cele mai multe ori, randamentul slab al copilului 
este rezultatul slabei preocupări a părinţilor în controlul propriilor copii. 

La elevii mici, oboseala mintală se manifestă de multe ori, printr-o nevoie crescândă de mişcare, de 
instabilitate motrică. Pe lângă toate acestea, unii părinţi supraaglomerează  copiii, obligându-i să citească 
sau să scrie cât mai mult, ceea ce determină un randament slab al memoriei, nervozitate, irascibilitate. Prin 
întâlnirile cu părinţii, chiar în prezenţa copiilor, prin dialogurile învăţător - părinte se urmareşte precizarea 
modului de supraveghere a copilului, urmărirea metodologiei de învăţare, verificarea frecvenţei la ore a 
copilului. 

Trebuie reţinut că este o condiţie fundamentală a bunelor  rezultate,  stabilirea unui acord deplin între 
cerinţele şcolii şi ale familiei. 

Se întâlnesc şi cazuri când unii părinţi sunt permanent nemulţumiţi de situaţia copiilor la învăţătură, 
deşi aceştia au note bune. Aceşti părinţi nu ştiu să dea satisfacţie copilului, inspirându-i teamă, făcându-l 
să apară timorat la lecţie. De asemenea, datorită  slabei exigenţe manifestată de unele familii privind 
învăţătura, la unii elevi randamentul şcolar  este tot mai mult stopat de preocupari extraşcolare care, 
nedirijate şi necanalizate pe făgaşul normal, pot duce la insuccese la învăţătură. Foarte mulţi copii folosesc 
timpul liber în mod haotic, televizorul şi calculatorul se transformă, în prea mare măsură, în divertisment, 
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controlul părinţilor nu este eficace şi în marea majoritate, părinţii sunt nemulţumiţi pentru notele copiilor, 
iar rezultatele slabe la învăţătură le pun pe seama şcolii. 

De această dată, colaborarea cu familia capătă valenţe noi şi orice stagnare în aceste relaţii aduce 
prejudicii nivelului de cunoştinţe al elevului. Instrumente ca: orarul, programul  de meditaţii, formele de 
într-ajutorare şcolară, pregătirea în şcoală a elevilor care manifestă carenţe sau pasivitate, sunt aduse la 
cunoştinţă familiei, căreia i se recomandă a le urmări şi sprijini îndeaproape. 

Un sprijin eficient în creşterea randamentului şcolar trebuie să vină din partea comitetului de părinţi, 
care este interesat activ în problemele şcolii. În cadrul acestui comitet sunt invitaţi părinţi ai căror copii au 
regrese la învăţătură, sunt informaţi despre comporamentul copiilor lor în şcoală şi responsabilităţile ce le 
revin. În acest mod, pornindu-se de la clarificarea sarcinlor instructiv-educative în spiritul unei conduceri 
şi organizări ştiinţifice a şcolii, încercăm să integrăm activitatea familiei în contextul cerinţelor şcolii, deşi 
nu întotdeauna o facem cu suficientă perseverenţă. 

Din cele arătate se pot desprinde următoarele concluzii: 
▪ creşterea randamentului şcolar nu poate fi considerată o sarcină de care răspunde numai şcoala, ci 

şi familia elevului; 
▪ randamentul şcolar este în strânsă relaţie şi unitate cu randamentul educativ al familiei; 
▪ se recomandă crearea, pe lângă fiecare unitate de învăţământ a unei ,,şcoli a familiei", sau a unui 

complex de măsuri care să faciliteze propaganda pedagogica în rândul părinţilor; 
▪ trezirea şi stimularea interesului părinţilor prin invitarea lor la acţiunile iniţiate de şcoală; 
▪ creşterea prestigiului şcolii îşi are sorgintea şi în modul în care aceasta ştie să-şi apropie familia în 

obţinerea unor rezultate remarcabile; 
▪ colaborarea şcolii cu familia nu este un act întâmplător, ci o coordonată majoră a conducerii 

ştiinţifice a şcolii. 
Una dintre cele mai importante condiţii ale creşterii eficienţei activităţii educative desfăşurate cu 

elevii o constituie asigurarea unei depline unităţi de acţiune a tuturor factorilor educativi: şcoală, familie, 
comunitate. Dacă este adevărat că şcoala este factorul de care depinde în mod covârşitor devenirea 
personalităţii umane, tot atât de adevărat este că educaţia coerentă nu poate face abstracţie de rosturile 
familiei în această comuniune. Şcoala şi familia sunt două instituţii care au nevoie una de alta.  

Şcoala şi familia trebuie să găsească făgaşul colaborării autentice bazată pe încredere şi respect 
reciproc, pe iubirea faţă de copil, să facă loc unei relaţii deschise, permeabile, favorizante schimbului şi 
comunicării de idei. 

Părinţilor le revine rolul esenţial în creşterea copiilor, asigurându-le acestora nu numai existenţa 
materială, cât şi un climat familial, afectiv şi moral. Sunt situaţii în care familia consideră că este suficient 
să se ocupe doar de satisfacerea nevoilor primare (hrană, îmbrăcăminte, locuinţă, cheltuieli zilnice etc.), 
ignorând importanţa unei comunicări afective, nestimulând dezvoltarea sentimentului de apartenenţă. 
Acasă trebuie să creeze un mediu de încredere, echilibrat, în care copilul să se manifeste neîngrădit iar în 
relaţia cu şcoala pot colabora cu alţi membrii ai comunităţii şcolare pentru a crea un climat care sprijină 
învăţarea, atât în şcoală cât şi în afara ei. 

Este necesar ca părinţii să îşi schimbe optica pe care o au asupra întâlnirilor din mediul şcolar, 
aceastea putând deveni un sprijin real în îmbunătăţirea relaţiei dintre părinte şi copil, părinte şi cadru 
didactic. Cercetările arată că „în programele în care părinţii sunt implicaţi elevii au performanţe mai mari 
la şcoală decât aceleaşi programe, dar în care părinţii nu sunt implicaţi” (Henderson şi Nancy, 1995). 
Gradul de implicare al părinţilor în viaţa şcolară a copiilor lor influenţează şi rezultatele acestora, în sens 
pozitiv: cu cât părinţii colaborează mai bine cu şcoala, cu atât notele copiilor sunt mai mari. Educaţia nu 
este un proces de care este responsabilă în mod exclusiv şcoala, dar nici părinţii; este un proces al cărui 
succes depinde de colaborarea dintre cele două părţi implicate. 

Reacţia scolii, ca instituţie de educaţie, formare si orientare, la mobilitatea socială și economică, 
trebuie să fie de adaptare a conţinutului, structurii și funcţiilor sale, de creare de premise favorabile pentru 
elevi care să le permită integrarea socială rapidă, flexibilitatea, iniţiativa și rezolvarea de probleme, 
diminuarea imprevizibilului. Şcoala trebuie să facă tot ce-i stă în putinţă pentru valorizarea maximă a 
fiecărui individ prin mai raţionala stimulare intelectuală a elevilor, a aptitudinilor, a atitudinilor și a 
trăsăturilor lor de personalitate. Avem în vedere că şcolile de toate gradele sunt organizaţii responsabile 
pentru educaţia formala a copiilor și adolescenţilor. Şcolile care duc la bun sfârşit mult mai eficient această 
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responsabilitate se consideră pe ele însele și elevii lor ca parte a sistemului social ce include familiile și 
comunităţile. Când şcolile, familiile și comunităţile lucrează împreuna ca parteneri, beneficiari sunt elevii. 

Colaborarea dintre şcoală şi familie presupune nu numai o informare reciprocă cu privire la tot ceea 
ce ţine de orientarea copilului ci şi înarmarea părinţilor cu toate problemele pe care le comportă această 
acţiune. În ceea ce priveşte relaţia şcoala-familie se impun deschideri oferite părinţilor privind aspectele 
şcolare, psihopedagogice, pe lângă aspectele medicale, juridice etc. O bună colaborare între familie și scoală 
se poare realiza prin parteneriate. Motivul principal pentru crearea unor astfel de parteneriate este dorinţa 
de a ajuta elevii să aibă succes la şcoală și, mai târziu, în viață. Atunci când părinţii, elevii și ceilalţi membri 
ai comunității se consideră unii pe alţii parteneri în educaţie, se creează în jurul elevilor o comunitate de 
suport care începe să funcţioneze. Parteneriatele trebuie văzute ca o componentă esenţială în organizarea 
școlii şi a clasei de elevi. Ele nu mai sunt de mult considerate doar o simplă activitate cu caracter opţional 
sau o problemă de natura relaţiilor publice. 

Parteneriatele dintre școli, familii și comunitate pot ajuta profesorii în munca lor; perfecţiona 
abilităţile şcolare ale elevilor; îmbunătăţi programele de studiu și climatul şcolar;  îmbunătăţi abilităţile 
educaţionale ale părinţilor; dezvoltă abilităţile de lideri ale părinţilor;  conecta familiile cu membrii şcolii 
și ai comunităţii;  stimula serviciul comunității în folosul şcolilor; oferi servicii şi suport familiilor şi crea 
un mediu mai sigur în şcoli. 
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Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții 

Serafin Simona Maria, profesor de limba și literatura română  

la Colegiul Național „Gheorghe Țițeica” 

din  Drobeta Turnu Severin, Mehedinți 
 
O educaţie adevărată şi reală se fundamentează în familie şi se continuă în grădiniţă şi şcoală. Pe de 

altă parte, tot ceea ce copilul învaţă în grădiniţă și școală pierde din importanţă şi eficienţă în condiţiile în 
care părinţii nu întăresc şi nu valorifică acest conținut educativ acasă. Astfel se explică  necesitatea realizării 
parteneriatelor reale dintre familie şi școală, în care spre beneficiul copiilor, implicarea familiei în viaţa 
școlii să fie una concretă, activă şi de durată, aşa încât membrii acestora să devină parteneri reali în educaţia 
copiilor lor.  

Părinţilor le revine rolul esenţial în creşterea copiilor, asigurându-le acestora nu numai existenţa 
materială, cât şi un climat familial, afectiv şi moral. Sunt situaţii în care familia consideră că este suficient 
să se ocupe doar de satisfacerea nevoilor primare (hrană, îmbrăcăminte, locuinţă, cheltuieli zilnice etc.), 
ignorând importanţa unei comunicări afective, nestimulând dezvoltarea sentimentului de apartenenţă. 
Gradul de implicare al părinţilor în viaţa şcolară a copiilor lor influenţează şi rezultatele acestora, în sens 
pozitiv: cu cât părinţii colaborează mai bine cu şcoala, cu atât notele copiilor sunt mai mari. Educaţia nu 
este un proces de care este responsabilă în mod exclusiv şcoala, dar nici părinţii; este un proces al cărui 
succes depinde de colaborarea dintre cele două părţi implicate. Când şcolile, familiile și comunităţile 
lucrează împreuna ca parteneri, beneficiari sunt elevii.  

Colaborarea dintre şcoală şi familie presupune nu numai o informare reciprocă cu privire la tot ceea 
ce ţine de orientarea copilului, ci şi pregătirea părinţilor pentru toate problemele ce le comportă această 
acţiune. Atunci când părinţii, elevii și ceilalţi membri ai comunității se consideră unii pe alţii parteneri în 
educaţie, se creează în jurul elevilor o comunitate de suport care începe să funcţioneze. Atunci când cele 
două medii educaţionale (şcoala şi familia) se completează şi se susţin, ele pot asigura într-o mare măsură 
o bună integrare a copilului în activitatea şcolară, dar şi în viaţa socială. S-a constatat că, indiferent de 
mediul economic sau cultural al familiei, când părinţii sunt parteneri cu şcoala în educaţia copiilor lor, se 
observă o îmbunătăţire a performanţelor elevilor.  

Un elev care prezintă rezultate şcolare slabe, în urma încheierii unui parteneriat cu familia, rezultatele 
şcolare ale elevului se vor îmbunătăţi. Elevii trebuie să transmită informații corecte către familie, să ceară 
ajutorul atunci când intră în dificultăți de socializare și integrare. Părinţii au nevoie de informaţii de bază 
referitoare la copiii lor. Ei vor să afle despre scopul de bază al programului educativ la care participă copiii 
lor şi doresc să fie implicaţi în luarea deciziilor. Părinţii vor să fie la curent cu progresele copilului. De 
aceea, cele mai importante căi de rezolvare a conflictelor sunt: cunoaşterea reciprocă; comunicarea 
periodică cu aspecte formale şi informale; acceptarea reciprocă, înţelegere şi toleranţă faţă de diferenţe. 
Relaţiile de colaborare dintre părinţi şi unitatea de învăţământ pe care o frecventează copilul lor constituie 
primul pas către o educaţie deschisă, flexibilă şi dinamică a personalităţii copilului. Procesul de colaborare 
cu părinţii asigură atingerea scopului educaţional, şi anume de a obţine dezvoltarea a copilului.  

Din relațiile profesor diriginte-părinţi s-au constat mai multe tipuri de atitudini ale părinților față de 
copii în legătură cu școala și învățătura. Astfel sunt părinți care îşi ajută copiii mai mult la rezolvarea 
temelor pentru acasă, supraveghează anturajul lor, părinţii care se informează şi-i informează şi pe ceilalţi 
părinţi asupra diferitelor aspecte legate de şcoală, părinţi care îşi asumă sarcini de organizare a activităţilor 
şcolare, părinţii participanţi la luarea deciziilor  sunt cei care au cele mai stanse legături cu  şcoala, implicaţi 
în toate proiectele educative ale şcolii.   

Este important ca părinţii să înţeleagă, să realizeze cât de mult pot contribui direct la succesul sau 
insuccesul copilului lor. În același timp, parteneriatul cu familia este esenţial domeniului educaţional, căci 
părinţii  zi de zi au acces la informaţia despre școală, prin copiii lor. Cu toate acestea, trebuie ținut cont de 
greutățile pe care le întâmpină școala în stabilirea unei relații coerente cu familia deoarece climatul familial 
s-a deteriorat sub presiunea exercitată de locul de muncă sau absența acestuia, grijile materiale s-au inmulțit, 
migraţia a luat amploare, instabilitatea politică, economică și socială e tot mai frecventă, pierderea 

1404



încrederii în valori pare să se instaleze uneori printre copii și părinți. Există și părinţi adepţi ai vechii 
mentalităţi conform căreia absolvirea școlii este garantată din start, ei fiind scutiți de obligații sau 
responsabilități. Alteori, neînţelegându-și corect rolurile, cadrele didactice și părinţii se învinovăţesc 
reciproc. Majoritatea părinţilor vor să intervină, să contribuie la educaţia copiilor lor, dar mulţi nu știu cum 
să procedeze, în același timp, profesorii consideră că implicarea părinţilor este un element esential al reușitei 
elevilor, dar nu știu cum să-i implice. 

În urma cercetărilor pedagogice, dar și din experiența propriu-zisă a fiecărui dascăl s-a constat că 
părinţii au foarte multe așteptări și exigențe legate de profesorii copiilor lor. Ei vor ca profesorii să fie foarte 
experimentaţi, cu vaste cunoștinţe metodice și tehnici de lucru, să fie tineri, foarte motivaţi, plini de energie 
și de creativitate, să fie persoane care încurajează curăţenia, ordinea, bunele maniere, să fie apropiați de 
copii oferindu-le confort psihic acestora, dar și exigenți în același timp, să fie pasionaţi de tot ceea ce fac, 
să pună accentul pe comunicare, pe dezvoltarea relaţiilor interumane, pe respectului faţă de alții, să 
dovedească severitate și perfectionism etc.  

Profesorii, la rândul lor, așteaptă de la părinți stimularea copilului spre învățătură, implicarea acestora 
activă în viața de școlară a copiilor, promovarea unei imagini bune a școlii și a învățăturii ș.a. Cu alte 
cuvinte, dacă atitudinea părintelui faţă de școala și faţă de învăţător/profesor este indiferentă sau potrivnică, 
copilul va surprinde repede acest lucru și va învăţa să manifeste negativism faţă de orice formă de autoritate 
(în special faţă de părinţi).  

 În lucrarea „Management educaţional pentru directorii unităţilor de învăţământ”, Mariana Dragomir 
precizează faptul că, în relaţia cu școala, părintele parcurge șapte pași: 1) părintele „învaţă“, află informații 
despre realități pe care nu le cunoștea înainte, 2) părintele ajută școala în proiecte și activităţi; 3) părintele 
susține imaginiea pozitivă a școlii, înţelegând rolul ei în formarea copilului său  4) părintele devine o sursă 
de informaţie despre comportamentul copilului în familie, despre problemele afective și de sănătate ale 
acestuia; 5) părintele devine o sursă educaţională, îl ajută și în activitatea de învățare; 6) părintele 
valorizează copiii; 7) părintele iniţiator al schimbărilor din școală, are dreptul și obligaţia să solicite 
adaptarea școlii la cerinţele societăţii actuale. De aceea sunt necesare metode și strategii care să 
eficientizeze colaborarea cu familia. Acestea vor include activităţi pe tematica educaţie de calitate, școală 
prietenoasă, organizarea unor activităţi educaţionale în folosul părinţilor, de exemplu, desfășurarea mai 
multor ateliere practice pentru părinţi și cadrele didactice, care ar cuprinde exemple de activităţi, materiale 
și strategii pentru etapele de creștere fizică, intelectuală și emoţională a copiilor de diverse vârste și care 
oferă participanţilor un suport de curs: portofoliu și bibliografie pe termen lung. 

Prin urmare, un parteneriat de succes între părinți și școală este garantat dacă sunt respectate anumite 
recomandări pe care experiența și cercetarea pedagogică le-a  constatat, le-a acumulat pe parcurs.  Cadrele 
didactice vor renunța la ideile preconcepute despre părinţi care trebuie priviți drept un partener autentic, 
care poate să realizeze obiectul colaborării cu școala. Profesorii pot oferi consultaţii și consiliere, cu empatie 
și toleranţă, folosind o atitudine responsabilă, vor propune proiecte comune care i-ar implica în realizare pe 
toţi ca parteneri.  

Profesorul va trebui să  diversifice formele de comunicare și colaborare cu familia: întâlniri 
programate  cu toţi părinţii clasei, cu un grup de părinţi, numai cu părinţii unui copil, convorbiri telefonice, 
activităţi nonformale (excursii, acţiuni sportive, cercuri, concursuri, serbări, aniversări, momente festive 
etc. consultaţii la cererea părinţilor.  Primind această deschidere a instituției de învățământ, părinţii vor veni 
cu interes, chiar cu plăcere, la școală și vor participa la discuţii știind că se va evita critica, reproșurile, 
dirigintele va recunoaște cu obiectivitate greșelile școlii, va renunţa la superioritate, demonstrând calităţi 
de lider cu aptitudini de comunicare asertivă cu colegii, elevii și părinţii. 

În concluzie, motivele pentru care este imperios necesar ca școala și familia să fie permanent în 
legătură sunt multe și foarte întemeiate. În primul rând, părinţii sunt responsabili juridic de educaţia copiilor 
lor, cunoscându-se faptul că învăţământul nu este decât un segment din educaţia copilului, deoarece o bună 
parte a educaţiei are loc în afara școlii. Această relație bazată în special pe încredere duce la atingerea unor 
rezultate mai bune ale învăţării și la creșterea motivaţiei copiilor pentru învățătură. Alierea celor doi 
parteneri școală și familie previne și reduce absenteismul și abandonul școlar. Cooperarea școală părinți 
conectează oferta educaţională a instituției la cerinţele beneficiarilor direcţi ai educaţiei, construiește și 
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întărește relații umane benefice între copii, părinţi și cadrele didactice și oferă tuturor copiilor posibilitatea 
de a se dezvolta și afirma. Aceste parteneriate eficientizează comunicarea școală-părinte și sporesc 
încrederea părinţilor în cadrele didactice. Inspiră școala în extinderea și diversificarea activităţilor 
instructiv-educaţionale, culturale și sportive, totodată, problemele elevilor sunt soluționate mai repede, 
imbunătățind calitatea actului didactic.  
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Importanța parteneriatului școală-familie 

 

Prof. Înv. Primar Șerban Simona Codruța 

Liceul de Informatică ,,Tiberiu Popoviciu” 

Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj 
 

Învățământul primar este o treaptă importantă și responsabilă în cadrul sistemului dînvățământ.El 
constituie temelia includerii copilului în activitatea asiduă și ordonată dintr-o colectivitate de semeni, care 
este mereu în schimbare și presupune competitivitate. 

Școala îl învață pe copil să se situeze printre semeni , să se obișnuiască cu anumite cerințe și realități 
sociale. Dar, educația în familie constituie prima școală a copilului, partea cea mai importantă a pregătirii 
lui pentru viața socială și productivă. Familia trebuie să fie prima instituție socială care se preocupă de 
asigurarea condițiilor necesare dezvoltării normale a copilului. Școala și familia sunt cei doi poli de 
rezistență ai educației, care contribuie prin mijloace specifice la formarea tinerilor. 
Odată cu intrarea în școală , copilul trăiește în două lumi diferite: una a familiei, colorată încă de 
afectivitatea primei copilării, cealaltă, a școlii, încărcată de noi exigențe și de promisiunile viitorului, la fel 
de importante. Dacă aceste medii educaționale se completează și se susțin, ele asigură într-o mare măsură 
buna integrare a copilului în activitatea școlară și, pe plan mai general, în viața socială. 
Obiectivul cel mai important al colaborării dintre școală și familie în perioada școlarității mici îl reprezintă 
susținerea eforturilor copilului pentru ca acesta să dobândească primele instrumente ale muncii intelectuale 
și să obțină succesul școlar. Clasa reprezintă pentru elevi al doilea mediu de socializare, după familie. Aici 
elevul va trăi și experimenta, va învăța deprinderi sociale necesare pentru viață. 

În activitatea pe care o desfășurăm, am pornit întotdeauna de la „punctele forte” ale elevilor și cele 
ale noastre ca învățător, cum ar fi: ce știe elevul , ce poate să facă, ce îi este îngăduit să realizeze, 
spreceareînclinații,deceabilitățididacticedispune. 

Apoi am avut în vedere ”punctele slabe” pe care vrem să le îndreptăm (ce nu știe elevul, ce n-a înțeles, 
ce nu poate să facă, ce nu ne este îngăduit nouă ca învățători să facem). Este necesară o bună cunoaștere a 
elevilor și totodată o bună cunoaștere a forțelor proprii. Folosirea metodelor interactive  ( discuțiile 
colective, interpretarea de roluri, rezolvarea în grup a unor probleme, efectuarea de experiențe) asigură 
condițiile oportune elevilor să se afirme atât individual, cât și în echipă. 

Am ajutat elevii să treacă peste rețineri, să-și exprime în mod deschis opiniile personale, să vorbească 
despre evenimentele la care participă , despre calitățile și defectele lor. Elevii au dobândit nu numai curajul 
exprimării unor opinii, ci și respectul pentru părerile colegilor, ale părinților, pentru adevăr. În felul acesta 
am pus pe fiecare elev în situația de a-și exercita, în clasă, principalele însușiri care-i definesc personalitatea, 
făcându-i participanți activi, dar și colaboratori, parteneri ai noștri în ducerea la bun sfârșit a tuturor 
activităților. 

Calitatea proceselor de comunicare ce se stabilesc în grupul școlar depinde de potențialul comunicativ 
al fiecăruia dintre membrii lui. Educatorul trebuie să dețină înainte de toate, bune calități de mediator pentru 
a-i facilita procesul stabilirii unor interacțiuni directe, sincere, bazate pe încredere între elevi, dar și între 
sine și fiecare dintre elevi. 

În domeniul colaborării școală-familie, punctul de plecare este cunoașterea prealabilă a părinților de 
către învățător, a familiei, a climatului familial. Activitatea educativă îmbracă și în școala noastră o 
multitudine de forme la următoarele nivele: comitetul de părinți, consiliul reprezentativ al părinților, vizitele 
la domiciliu, corespondența cu părinții, consultațiile pedagogice, implicarea părinților în activitățile școlii, 
activitățile nonformale (excursii, cercuri, serbări, aniversări, cursuri), consultații la cererea părinților. 
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Numărul mare de contacte școală-familie nu asigură neapărat rezultate fructuoase. Întâlnirile 
colective cu părinții reprezintă cea mai “profitabilă” și democratică formă de colaborare a învățătorului cu 
familiile elevilor săi. Pentru învățător înseamnă un cadru de manifestare și de perfecționare a calităților sale 
manageriale, un moment optim de conștientizare și de mobilizare a părinților într-un parteneriat real, prilej 
de a învăța și el din experiența părinților. Pentru părinți , adunările colective reprezintă tot atâtea prilejuri 
de autoevaluare și de sporire a competențelor educative, de informare pedagogică avizată, decide 
înțelegerea complexității fenomenului instructiv-educativ și a poziției pe care o ocupă în acest proces. 

În toate cazurile de întâlniri, contacte, proiecte, raporturi mutuale, au fost implicați, în mod egal, elevii 
ca parteneri de dialog și ca beneficiari ai unor servicii educaționale de calitate necesare dezvoltării 
armonioase a personalității. 
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Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții 

Prof. înv.primar Șerban Suzana 
 

Unul dintre cei mai importanți factori care influențează eficiența activității educative desfășurate cu 
elevii îl constituie asigurarea unității de acțiune a tuturor factorilor educativi: școală, familie, comunitate. 

În calitate de primi educatori ai copiilor lor, părinții au un rol esențial în parcursul educațional al 
copiilor. Un mediu stimulant, care încurajeajă învățarea, precum și implicarea parentală în activitățile 
școlare, sunt cruciale pentru dezvoltarea emoțională , cognitivă a copilului. Ajutorul acordat la teme sau 
discuțiile de acasă despre întâmplările de la școală, părticiparea la întâlnirile cu profesorii vor avea efecte 
pozitive și de durată asupra motivației copilului, asupra atenției, a comportamentului și a rezultatelor 
școlare. 

Școala și familia sunt două instituții care se influențează una pe cealaltă. Relația lor trebuie să aibă în 
centru interesul și binele copilului. 

Parteneriatele dintre școală și familie conduc la perfecționarea abilităților școlare ale elevilor, la 
îmbunătățirea climatului școlar, la conectarea familiilor cu membrii școlii și ai comunității și, alăturându-
se și comunitatea acestui parteneriat, duc la crearea unui climat mai sigur în școli. 

Părinţii pot fi atraşi alături de şcoală prin forme variate de activităţi extraşcolare, determinându-i să 
adere la ideea de colaborare activă, acceptând rolul de factor răspunzător în devenirea propriului copil. Deși 
părinții consideră că ei știu ceea ce este bine,pentru că ei aleg, caută și se interesează despre diferite opțiuni, 
acceptul copilului este cel care îi ajută să se implice și să obțină ceva din ceea ce eiîși propun. Părinții care 
au luat parte la activitățile extrașcolare și-au manifestat interesul și aprobarea față de educația oferită de 
școală în general. 

Ca urmare a activităţilor desfășurate împreună cu părinții, legătura şcolii cu familia se poate 
îmbunătăţi considerabil, părinţii simţindu-se utili, prezentând în acest fel un interes mai mare pentru şcoală.  

Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă.  
Alături de elevii și părinții elevilor clasei Steluțelor” , am început în anul 2018 o călătorie minunată. 

Pentru a le oferi un mediu relaxant și pentru a crea starea de bine elevilor în incinta instituției, cu ajutorul 
părinților am realizat un ”loc de joacă”. Au participat cadre didactice, părinți și elevi din mai multe clase. 
Scopul nostru a fost atins, toți elevii s- au bucurat nespus, jucându-se în fiecare pauză ,iar părinții și cadrele 
didactice și-au consolidat relația. 

    

 Parteneriatul cu părinții implică, de asemenea participarea acestora la activitățile extrașcolare ,la 
cele din săptămâna ”Să știi mai multe, să fii mai bun!”,la târgurile organizate de școala noastră (Târgul 
toamnei, Târgul Mărțișorului). Cu susținerea dumnealor, ne-am atins obiectivele bine stabilite (vizită la 
Editura Paralela 45, vizita la Unitatea Militară, iar în perioada activităților on-line – vizitele virtuale la 
grădina zoologică, la diferite muzee,etc.). 
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Implicarea părinților în activitățile noastre, facilitează crearea un colectiv unit, a relațiilor de bună 
comunicare, atât între copii cât și între părinți și cadrul didactic. 

 

 

Ca urmare a activităţilor derulate împreună cu părinții, legătura şcolii cu familia s-a îmbunătăţit 
considerabil, părinţii simţindu-se utili, prezentând în acest fel un interes mai mare pentru şcoală. 
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Simpozion național „Magia sărbătorilor de iarnă! Tradiții și obiceiuri” 

IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE                                                                    
ÎN PARTENERIAT CU PĂRINȚII 

 

Profesor învăţământ primar: ȘERBĂNETE DANIELA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 MOTRU 
 

Motto: Fără educație, ce este omul? Un splendid sclav, un sălbatic al rațiunii.  

(Joseph Addison) 

 

 

Educația este unul din cele mai importante procese prin care fiecare copil trebuie să treacă. Educația 
copiilor nu este doar obligația școlii, ci este obligația întregii comunități. La educația copiilor, într-un 
moment bine definit, participă atât școala, părinții, cât și reprezentanții comunității. Obiectivul final al 
acestor parteneri este formarea integrală și armonioasă a copiilor. 

Atunci când vorbim despre educație, nu trebuie să uităm faptul că aceasta începe în familie, iar familia 
este cea care deține toate informațiile legate de copil, dar și faptul că școala este prima instituție de tip 
organizațional care valorifică experiența copilului. Este important de menționat faptul că, atunci când 
copilul pășește pentru prima dată într-o instituție școlară, rolul părintelui nu se diminuează, ci rămâne la fel 
de important; de aceea este necesar un parteneriat educațional între școală și părinți, iar acest parteneriat 
trebuie valorificat maximal de către ambii parteneri direct implicați în educația copilului. 

Activitățile desfășurate în parteneriat cu părinții sunt modalități propice pentru atingerea unor 
obiective comune în ceea ce privește educația școlarilor, la acestea adăugându-se plăcerea de a fi alături de 
colegi, activitățile desfășurându-se într-o atmosferă devoie bună.  

Participarea activă și implicată a părinților la activitățile din școală este un motor de creare a 
sentimentelor de siguranță, înțelegere, bucurie pentru copil, acesta arătând ce știe și ce poate, iar părintele 
este mândru de copilul său. De aceea, comunicarea este o componentă vitală a actului pedagogic. 

Pentru a exista o continuitate a proiectelor începute de cadrele didactice, părinții trebuie să fie mereu 
deschiși la sugestiile acestora, trebuie să existe încredere, siguranță, respect, iar părinții să fie dispuși să 
continue ceea ce au început profesorii în clasă. Educația, modelarea copiilor nu se realizează numai în clasă 
și în școală. Ea trebuie să continue și acasă și în societate.  

Un parteneriat solid între școală și părinți se realizează pentru interesul copilului. acesta din urmă este 
actorul principal al procesului de predare-învățare-evaluare.  

Colaborarea dintre şcoală şi familie presupune nu numai o informare reciprocă cu privire la tot ceea 
ce ţine de orientarea copilului, ci şi pregătirea părinţilor pentru toate problemele pe care le include această 
acţiune. 

Un parteneriat familie – şcoală este relaţia cea mai benefică pentru toți cei ce participă la acest demers. 
Parteneriatul va fi eficient dacă fiecare parte va reţine că acelaşi subiect este copilul şi şcolarul.  Cadrele 
didactice află cum este fiecare copil, în ce mod ajunge mai repede la succes, ce îl interesează şi-l pasionează, 
iar părinţii vor cunoaşte în ce momente să-l susţină pe şcolar, în ce fel să-l motiveze şi să-l ajute.  Şcoala 
este instituţia socială în care se realizează educaţia organizată a tinerei generaţii.  Ea este factorul decisiv şi 
pentru  formarea unui om apt care să contribuie la dezvoltarea societaţii, să ia parte activă la viaţa, să fie 
pregătit pentru muncă.  Procesul de învăţământ este cel care conferă şcolii rolul decisiv în formarea omului. 
Menirea şcolii nu este numai de a înzestra  elevii cu un bagaj de cunoştinţe cât mai mare, ci şi de a stimula 
calitatea de om. 

Implicarea părinţilor în rezolvarea problemelor şcolare şi în sprijinirea procesului instructiv-educativ 
are o serie de motivaţii, dintre care le enumerăm pe următoarele: părinţii îşi cunosc copiii şi doresc să îi 
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descopere ca elevi, părinţii au nevoie de informaţii referitoare la îndeplinirea rolului de elev de către copilul 
lor.  

Părinţii trebuie să vadă în şcoală un prieten, un colaborator, un om adevărat care-i 
poate  ajuta  prin  atitudinea  nepărtinitoare  pe  care  trebuie  să  o  afişăm.   Așadar,  este  o  sarcină  a  şc
olii  să  identifice  situaţiile  problemă  din  familiile  copiilor,  să  dirijeze  pe  cât  posibil  strategiile  edu
cative  în  favoarea  elevului  şi  să  conştientizeze  că  relaţia  de  colaborare  şcoală-
familie  este  determinantă  în  educarea  copiilor. 

Implicând părinții în activitățile cu copiii în școală, acestea vor fi mult mai atractive pentru ei, iar 
părinții, la rândul lor, vor fi mai implicați activ și mai conștienți de actul didactic, de importanța școlii în 
viața copilului, realizând în acest fel un progres în activitatea didactică.  
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE                                                                    
ÎN PARTENERIAT CU PĂRINȚII 

 

PROF. ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR-SEREA IULIANA 

G.P.P. NR.16 FOCȘANI 
 

Termenul parteneriat este „definit ca asocierea a doi sau mai mulţi parteneri, iar în literatura de 
specialitate, parteneriatul reprezintă modalitatea, formală sau informală, prin care două sau mai multe părţi 
decid să acţioneze împreună pentru atingerea unui scop comun.” 

În fiecare an realizez  parteneriate cu părinţii preșcolarilor pe care îi îndrum . Motivul realizării acestor  
parteneriate este necesitatea menţinerii unităţii de cerinţe în educaţia copilului, necesitatea realizării unei 
legături reale între grădinăță şi familie ca parteneri egali în educaţia copilului.  

  În urma derulării parteneriatului grădiniţă-familie am constatat un progres în ceea ce priveşte 
antrenarea preșcolarilor într-un număr cât mai mare de activităţi extraşcolare şi în domenii diverse, iar în 
alegerea strategiilor de abordare am avut în vedere compararea obiectivelor din taxonomiile cognitive, 
afective şi psihomotrice, cu tipurile de inteligenţă sau cu diverse metode şi tehnici, în funcție de nivelul 
grupei pe care o conduc. În asemenea situaţii, măiestria profesorului trebuie susţinută de diagnoza 
psihologică, fiind necesară în acelaşi timp şi o colaborare directă, permanentă între profesor, părinte şi 
copil. 

Serbările reprezintă evenimente de o importanţă deosebită în activitatea preșcolarilor şi în viaţa 
familiilor acestora-atât din punct de vedere afectiv, cât şi cognitiv, dând ocazia preșcolarilor de a prezenta, 
într-o manieră personală şi originală, tot ce au învăţat pe parcursul unui semestru sau an şcolar. Acest tip 
de activităţi extracurriculare au reprezentat întotdeauna un prilej de manifestare inedită al talentului nativ 
al copilului. Este o ocazie în care copilul îşi poate pune în valoare inteligenţa dominantă descoperită şi 
valorificată de cadrul didactic. De multe ori familia este surprinsă de potenţialul propriului copil. 

Cântecul, dansul, recitarea de poezii sau interpretarea unor piese de teatru reprezintă câteva dintre 
formele de manifestare prin care copilul îşi satisface nevoia de afirmare de joc, căpătând încredere în 
propriul potenţial artistic şi cognitiv. De aceea o sărbătoare şcolară reprezintă un mijloc eficient de educare, 
de influenţare formativă a copiilor, de sudare a colectivului, de asigurare a unor contexte educaţionale  în 
care relaţionările se produc în condiţii inedite, de încurajare a talentului, de dezvoltare a aptitudinilor şi de 
stimulare a copiilor timizi sau mai puţin talentaţi. Este foarte indicat ca pe parcursul serbării să iniţiem 
momente interactive părinţi-copii :jocuri, scenete, recitare, dansuri populare, cântece pe care părinţii fie le 
cunosc, fie le învaţă împreună cu copiii. Toate acestea contribuie la sudarea relaţiilor dintre copii şi părinţi, 
atmosfera să fie mai caldă, de sărbătoare a tuturor vârstelor. 

Grădinița îl învață pe copil să se situeze printre semeni , să se obișnuiască cu anumite cerințe și 
realități sociale. Dar educația în familie constituie prima treaptă a educației  copilului , partea cea mai 
importantă a pregătirii lui pentru viața socială și productivă. Familia trebuie să fie prima instituție socială 
care se preocupă de asigurarea condițiilor necesare dezvoltării normale a copilului. Școala și familia sunt 
cei doi poli de rezistență ai educației , care contribuie prin mijloace specifice la formarea tinerilor. 
  Obiectivul cel mai important al colaborării dintre grădiniță și  familie în perioada preșcolarității mici îl 
reprezintă susținerea eforturilor copilului pentru ca acesta să dobândească primele instrumente ale muncii 
intelectuale și să obțină succesul și curajul de a se descurca singur. Grădinița  reprezintă pentru preșcolari 
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al doilea mediu de socializare, după familie. Aici preșcolarii va trăi și experimenta, va învăța deprinderi de 
bază și sociale necesare pentru trapta școlarității și viață. 

 Este necesară o bună cunoaștere a preșcolarilor și totodată o bună cunoaștere a forțelor proprii. 
Folosirea metodelor interactive ( discuțiile colective, interpretarea de roluri, rezolvarea în grup a unor 
probleme, efectuarea de experiențe) asigură condițiile oportune preșcolarilor să se afirme atât individual, 
cât și în echipă.  

Calitatea proceselor de comunicare ce se stabilesc în grup  depinde de potențialul comunicativ al 
fiecăruia dintre membrii lui. Educatorul trebuie să dețină înainte de toate, bune calități de mediator pentru 
a-i facilita procesul stabilirii unor interacțiuni directe, sincere, bazate pe încredere între elevi, dar și între 
sine și fiecare dintre elevi. 

În domeniul colaborării grădiniță-familie, punctul de plecare este cunoașterea prealabilă a părinților 
de către educator, a familiei, a climatului familial. Activitatea educativă îmbracă și în școala noastră o 
multitudine de forme la următoarele nivele: comitetul de părinți, consiliul reprezentativ al părinților, vizitele 
la domiciliu, corespondența cu părinții, consultațiile pedagogice, implicarea părinților în activitățile 
grădiniței, activitățile nonformale(excursii, cercuri, serbări, aniversări, cursuri), consultații la cererea 
părinților. 
 

Bibliografie: 
Moisin, Anton-Părinți și copii, Editura didactică și pedagogică , București, 1995; 
Boroș, Maximilian-Profesorul și elevii, Editura Gutinul, Colecția de pedagogie, Maramureș, 1994 
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Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții 

 

Școala Gimnazială Greci  

Prof. înv. primar Sevastin Jenica  
 
 

„ Prin funcțiile ei culturale și socio-pedagogice, educația pune în valoare cea mai prețioasă energie-
energia umană, furnizând un agent al dezvoltării care, prin calitatea lui, are un impact direct asupra calității 
vieții sociale și a productivității muncii în toate sectoarele de activitate” (G., Văideanu, 1988, pag. 20). 

Educația este unul dintre fenomenele care a apărut odată cu societatea umană, suferind modificări 
esențiale pe parcursul evoluției sale. Epoca actuală a informatizării, a călătoriilor interplanetare, a 
interdependențelor culturale, economice sau de altă natură, pune probleme cu care nu s-a confruntat 
omenirea niciodată în istoria sa. În cele trei ipostaze formală, nonformală și informală, educația este 
chemată să formeze personalități ușor adaptabile, creative și responsabile. 

 Realitatea contemporană demonstrează că rolul școlii a devenit tot mai complex datorită necesității 
unei educații dinamice, formative, centrată pe valori autentice.  Mediul în care își desfășoară elevii 
activitatea, prin condițiile materiale și culturale pe care le oferă, constituie un cadru necesar dezvoltării 
personalității acestora.  

Creșterea implicării părinților în activitățile școlii este o bună practică de care ar trebui să țină seama 
toate unitățile de învățământ.  Părinții pot fi atrași alături de școală prin diferite activități extrașcolare, 
determinându-i să adere la ideea de colaborare activă, acceptând rolul de factor răspunzător în devenirea 
propriului copil.  Ca urmare a activităților desfășurate împreună cu părinții, legătura școlii cu familia se 
poate îmbogăți considerabil.  

 Activitățile exrașcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă.ele stârnesc interes, produc 
bucurie, facilitează acumularea de noi informații.  Elevilor li se dezvoltă spiritul practic, operațional, 
manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se afirme conform naturii sale. Elevii s autodisciplinează, prin 
faptul că în aceste activități se supun de bună voie regulilor, asumându-și responsabilități. Acestea pot 
îmbrăca mai multe forme cum ar fi: lecții deschise, vizite, excursii, serbări, etc.. 

Sărbătoarea Crăciunului a reprezentat dintotdeauna un prilej de bucurie pentru creştini, și mai ales 
pentru copii, care asteaptă cu nerabdare, an de an, zilele în care merg să colinde, împodobesc bradul, se duc 
la biserică şi, în fine, după un post lung care începe la mijlocul lunii noiembrie, se bucură de Naşterea 
Domnului, la o masă îmbelşugată de familie, în mijlocul celor dragi  Astfel ne pregătim să întâmpinăm 
Naşterea Domnului învăţând colinde şi poezii cu această tematică . Serbarea de Crăciun încununează toate 
acestea.  

Anul acesta on-line vom crea ateliere în cadrul cărora împreună cu părinții vor confecționa obiecte 
tradiținale de Crăciun, dulciuri specifice sărbătorilor, vor împodobi bradul, vor fi lângă ei la prezentarea 
produselor în cadrul expoziției virtuale și, nu în ultimul rând, vor împărtăși bucuria colindelor. Prin 
varietatea activităților propuse dorim să provocăm imaginația, creativitatea, precum și mândria de a fi 
modelatorul unor lucruri minunate, realizate cu mâinile și cu sufletul. 

Un real parteneriat între ȘCOALĂ și FAMILIE nu este cel scris pe hârtie, este relația activă, de 
implicare și de o parte și de cealaltă, este bucuria și tristețea, este succesul și eșecul, este zbatera și rezultatul 
din care beneficiarul este ELEVUL. 
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FAMILIA ȘI ȘCOALA, PARTENERI ÎN EDUCAȚIA ONLINE 

 

Prof. PETRA SIMEANU 

Grădinița P.N.Nr.2 Oțelu-Roșu 

 
 
Schimbările care au loc în această perioadă tranzitată de întraga planetă, ne-au influențat și pe noi, 

așa cum dealtfel era de așteptat. 
 Pandemia declanșată de COVID- 19 a perturbat întreaga civilizație și implicit, mediul familial, 

mediul în care trăiesc și se dezvoltă  copiii. Aceste perturbări afectează familia, prieteniile, rutina zilnică, 
comunitatea largă și pot avea consecințe negative asupra bunăstării și dezvoltării copiilor. 

Copiii nu sunt antrenați să-și gestioneze frustrările și emoțiile, sunt copleșiți de ele.  
Izolarea de prieteni, de colegi și de activitățile preferate îi pot da peste cap, iar timpul non-stop cu 

părinții îi poate face confuzi, furioși, apatici și anxioși, agitați, dependenți de afecțiune.  
Suntem nevoiți cu toții, profesori, parinți, copii să ne adaptăm rapid la un ritm incert, privind anul 

școlar. Mai mult ca niciodată suntem conștienți de rolul pe care îl avem în viața copiilor, de importanța 
colaborării familiei cu școala / grădinița.  

 Deoarece începând cu luna septembrie, în urma întâlnirii cu părinții, am fost înștiințată că nu toți 
părinții își vor aduce copiii la grădiniță sau dacă vor fi răciți, sigur nu vor frecventa zilnic, am decis să țin 
legătura cu ei în permanență. În acest sens, am postat zilnic pe grupul închis de WhatsApp, activitățile pe 
care le-am desfășurat cu copiii prezenți, am trimis materiale necesare copiilor pentru a realiza și ei temele 
zilei și am consiliat părinții în ceea ce privea ajutorul pe care urma să îl dea copiilor. Astfel că în momentul 
în care cursurile online au devenit obligatorii pentru toată lumea, atât părinții, cât și copiii erau inițiați cu 
modul de desfășurare a activităților online.  

Am îndrumat părinții, prin întâlniri directe și indirecte, să aibă o atitudine pozitivă față de copii, 
calmă, zâmbitoare, plină de încredere, care să îi ajute să treacă mai ușor peste această perioadă. I-am sfatuit 
să-i implice în activități casnice, alături de ei, să-i laude atunci când realizează o sarcină. De asemenea, am 
desfășurat întâlniri în care am invitat consilierul școlar și în funcție de datele pe care părinții ni le-au dat, 
privind comportamentul copilului, modul în care el a parcurs activitățile educative, noi am propus măsuri 
ameliorative. În permanență am insistat asupra faptului că părinții sunt cei care îi pot ajuta cel mai mult pe 
copii, că ei reprezintă modelul pentru copii, că este foarte importantă comunicarea,  sprijinul necondiționat 
și  susținerea lor, încrederea și afecțiunea. 

Se știe că activitatea online are și multe dezavantaje. Grădinița este un loc pentru învățarea abilităților 
sociale și emoționale, interacțiune și sprijin social, este locul în care copiii comunică unii cu ceilalți, 
interacționează, au un program și reguli pentru toți. În această perioadă, însă fiind acasă, ei sunt izolați de 
colegi; au puțină activitate fizică; au un program neregulat de odihnă; sunt distrași, nu se concentrează; 
interacționează direct doar cu membrii familiei.  

Pentru a menține legătura dintre copii, am inițiat întâlniri sincron cel puțin o dată pe săptămână, 
întâlniri în cadrul cărora copiii și-au prezentat lucrările realizate, am repetat poezii și cântece, am desfășurat 
jocuri, i-am stimulat să povestească despre ei și despre modul în care își petrec timpul, le-am dat sugestii 
de jocuri și activități pe care să le desfășoare împreună cu familia.  

Pentru desfășurarea activităților asincron am utilizat mult înregistrările video realizate în grădiniță, 
metodă care a ajutat copiii să recunoască aspecte ale sălii de grupă și să le reamintească de momentele 
petrecute în grădiniță. De asemenea, i-am rugat să se înregistreze și ei și să posteze pe grup momente din 
activitatea lor de acasă.  
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Toate activitățile și întâlnirile ne-au fost de mare folos nu doar pentru că s-a continuat procesul 
educativ, ci și pentru faptul că preșcolarii au putut constata că toți sunt acasă, toți lucrează online, au văzut 
că și frații mai mari își desfășoară la fel activitatea, chiar și unii părinți lucrează de acasă.  

Un mare plus al acestei perioade este acela că părinții au posibilitatea de a sta mai mult timp cu copiii, 
că se pot juca împreună, pot realiza variate activități plăcute, își pot arăta și simți  dragostea reciprocă . 

În concluzie se poate spune că nu există proces educativ separat, el are loc acasă, la școală și în 
societate. De aceea, este atât de important să existe o comunitate unită, în care fiecare membru contribuie 
cu resurse, dar și cu compasiune, pentru același scop: binele copiilor.  

 
Bibliografie: 
1 – Logiscool ,,Educația copiilor în pandemie: Ce rol și soluții au familia și școala, când copiii învață 

online, de acasă ?,, https://www.logiscool.com/ro/blog/ghid/educatia-copiilor ( accesat la 17.12.2020 ); 
 
2 – Grădinița cu povești Bistrița ,,Parteneriatul cu părinții. Tranziția copilului din familie în grădiniță. 

Particularități în context post-pandemic,, 
https://www.stepbystep.ro/wp-content/uploads/2020/07/Parteneriatul-cu-parinti-si-familia.pdf  

(accesat la 17.12.2020 ) 
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE                                                                                          
ÎN PARTENERIAT CU PĂRINȚII 

  

Prof.înv.preşcolar: Simina Alexandra Maria 

 Grădiniţa cu P. P. ,,Lumea Ștrumfilor”, Județul Alba 
 

COPILUL – o taină pe care întâi trebuie să ne dorim să o descifrăm şi apoi să lucrăm 
neîntrerupt pentru asta, părinţi şi profesori. Trebuie să-l înţelegem,                                                                     

ca apoi să se înţeleagă pe sine şi lumea în care trăieşte. 

  

Parteneriatele cu părinţii, aceştia sunt încurajaţi să ia parte la planificarea şi derularea programelor 
educative pentru copii, ceea ce implică o responsabilizare şi o eficienţă sporită. Astfel, părinţii au 
posibilitatea să-şi cunoască mai bine copiii, modul lor de manifestare în viaţa de grup, pot înţelege mai bine 
rolul lor educativ. Printre obiectivele principale ale colaborării dintre instituţiile educative şi familie putem 
aminti:  înlăturarea factorilor perturbatori în cadrul comunicării grădiniţă - şcoală –familie;  creşterea 
gradului de implicare a părinţilor în toate activităţile şcolare şi extraşcolare;  schimbarea mentalităţii 
neadecvate a unor părinţi faţă de grădiniţă / şcoală; cunoaşterea de către părinţi a posibilităţilor şi nevoilor 
psiho-fizice ale copiilor;  învăţarea unor deprinderi şi tehnici de muncă intelectulală sub formă de activităţi 
comune elevi – părinţi – cadre didactice. 

Majoritatea părinţilor au nevoie de informaţii de bază referitoare la copiii lor. Ei vor să fie informaţi 
despre scopul de bază al programului educativ la care participă copiii lor şi doresc să fie implicaţi în luarea 
deciziilor. Părinţii vor să fie la curent cu progresele copilului. Pentru realizarea parteneriatului cu părinţii 
este esenţial ca: părinţii să fie priviţi ca participanţi activi, care pot aduce o contribuţie reală şi valoroasă la 
educarea copiilor lor;  să se recunoască şi să se valorifice informaţiile date de părinţi referitor la copii; 
părinţii să ia parte la adoptarea deciziilor referitoare la copiii lor;  responsabilitatea să fie împărţită între 
părinţi si educatoare; părinţii să facă parte din comitetele de părinţi; să ajute la continuarea programului 
educativ acasa; să urmarească în mod regulat progresul copiilor lor; să ia parte, să sprijine activităţile 
extraşcolare organizate împreuna cu educatoare. Datorită diferenţelor de scopuri, resurse, pregătire, valori, 
nevoilor diferite, percepţii, atitudini, de foarte multe ori exista posibilitatea apariţiei unor conflicte între 
părinţi şi educatoare ce pot fi determinate de: o slaba colaborare; lipsa de informaţii; intoleranţa la stilul de 
viaţă al celuilalt, la opiniile sau chiar la prezenţa fizică; neacceptarea unor diferenţe de pregătire, condiţii 
sociale, morale, religie, nationalitate…; lipsa unor preocupări în sensul construirii relaţiilor de colaborare; 
numărul limitat al întâlnirilor dintre educatoare şi părinti; neclaritate în rolurile fiecăruia şi în 
responsabilităţile ce le revin; disponibilitatea redusă a părinţilor de a participa la activităţi ; gradul scăzut 
de interes al unor părinţi faţă de educaţie şi evoluţia copilului.  

De aceea, cele mai importante căi de rezolvare a conflictelor sunt: cunoaşterea reciprocă; 
comunicarea periodică cu aspecte formale şi informale; acceptarea reciprocă, înţelegere şi toleranţă faţă de 
diferenţe; evaluarea permanentă a relaţiilor comune;  sprijinul acordat familiei în raport cu creşterea şi 
educarea copilului; atmosfera destinsă, non-formală şi pozitivă în întâlnirile cu părinţii; educatoarea trebuie 
să fie pregatită să asculte, să fie interesată despre sugestiile date de părinţi; atunci când ei simt că ideile le 
sunt luate în serios se vor implica mai mult în sprijinirea copilului şi a grădiniţei . În acest proces de 
colaborare, rolul conducător îl are educatoarea. Ea poate să orienteze, să ajute familia în sarcinile ce-i revin, 
să asigure o unitate de vedere şi de acţiune.  

După părerea mea, cultivarea unor relaţii de parteneriat efectiv între grădiniţă şi familie, în sprijinul 
educaţiei şi creşterii copilului constituie cheia succesului viitor în adaptarea şi integrarea şcolară. Relaţiile 
de colaborare dintre părinţi şi unitatea de învăţământ pe care o frecventează copilul lor constituie primul 
pas către o educaţie deschisă, flexibilă şi dinamică a personalităţii copilului. Procesul de colaborare cu 
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părinţii asigură atingerea scopului educaţional, şi anume de a obţine dezvoltarea globală a copilului. Prin 
colaborarea părinţilor cu grădiniţa, aceştia pot completa, sprijini şi dezvolta personalitatea copilului. 

 O educaţie adevărată şi reală se fundamentează în familie şi se continuă în grădiniţă şi şcoală. Pe de 
altă parte, tot ceea ce copilul învaţă în grădiniţă pierde din importanţă şi eficienţă în condiţiile în care părinţii 
nu întăresc şi nu valorifică programul educativ desfăşurat în cadrul grădiniţei. Toate aceste motivaţii conduc 
la necesitatea realizării parteneriatelor reale dintre familie şi grădiniţă, în care spre beneficiul copiilor, 
implicarea familiei în viaţa grădiniţei să fie una concretă, activă şi de durată, aşa încât membrii acestora să 
devină parteneri reali în educaţia copiilor lor. 

 Educaţia extraşcolară permite de asemenea implicarea directă a preşcolarilor în activităţi. Teme 
precum: “Bun rămas, grădiniţă dragă! ”,“Crăciunul în inimile noastre”, “Martie - Mărţişor”, “1 
Decembrie”, “Şezătoare la muzeu” sunt foarte cunoscute și foarte îndrăgite de elevi și părinți, deoarece îi 
provoacă să se implice afectiv şi efectiv în realizarea sarcinilor, în căutarea şi sortarea materialelor necesare, 
în culegerea de informaţii şi curiozităţi referitoare la tema aleasă. Am considerat că implicând părinții în 
activități școlare și extrașcolare, acestea vor fi mai atractive pentru preşcolari, iar părinții vor fi mai 
implicați și mai conștienți de actul didactic, de importanța grădiniţei în viața copilului, realizând, astfel 
progres în activitatea didactică. 

În urma derulării parteneriatului grădiniţă-familie am constatat un progres în ceea ce priveşte 
antrenarea preţcolarilor într-un număr cât mai mare de activităţi extraşcolare şi în domenii diverse, iar în 
alegerea strategiilor de abordare am avut în vedere compararea obiectivelor din taxonomiile cognitive, 
afective şi psihomotrice, cu tipurile de inteligenţă sau cu diverse metode şi tehnici, în funcție de nivelul 
grupei pe care o conduc. În asemenea situaţii, măiestria profesorului trebuie susţinută de diagnoza 
psihologică, fiind necesară în acelaşi timp şi o colaborare directă, permanentă între profesor, părinte şi 
copil. 

Organizaţia şcolară trebuie să-şi deschidă porţile pentru ca familia să cunoască şi să participe la 
activităţile ce se desfăşoară în incinta şi în exteriorul şcolii dar organizate de aceasta. Cadrele didactice 
trebuie să iniţieze activităţi care să ofere familiei oportunităţi de a participa alături de copil, de a cunoaşte 
copilul în situaţii diverse, de a se bucura alături şi cu copilul de realizările lui, de a lucra împreună părinte-
copil la diferite proiecte. Voi trece în revistă câteva dintre activităţile care pot contribui la formarea 
părinţilor. 

Copilul din ziua de azi simte nevoia de adulţi disponibili pentru a-i respecta ritmul de viaţă, de adulţi 
care să participe la jocurile sale şi care să-i transmită zilei de mâine un om care nu poate proveni dintr-un 
sistem de învatământ clasic şi dintr-o familie care nu-şi asumă toate rolurile. Informarea şi formarea 
părinţilor în ceea ce priveşte şcolaritatea copilului presupune, ca fiecare părinte să cunoască: obligaţiile 
legale privind educaţia copilului, importanţa atitudinii lui pentru reuşita şcolară a copilului, metodele de 
colaborare cu şcoala. În acest scop este necesar un dialog între profesori şi părinţi; profesorii trebuie să 
primească o pregătire în materie de relaţie cu părinţii iar competenţa lor în această materie trebuie 
considerată ca o aptitudine profesională; părinţii trebuie să fie pregătiţi pentru a juca rolul lor educativ în 
cooperare cu profesorii; şcolile trebuie să asigure părinţilor asistenţa necesară. 

CONCLUZII  

* Mulţi părinţi pretind că îşi cunosc bine copiii, dar nu ştiu să acţioneze;  

* Unii părinţi folosesc pedeapsa corporală în aplanarea conflictelor;  

* Alti părinţi pun accent pe asigurarea condiţiilor materiale, copiii fiind frustraţi pe plan afectiv; * 
Unii părinţi se bazează şi pretind doar intervenţia educativă a grădiniţei, necunoscând strategii adecvate de 
acţiune pozitivă în relaţia cu copiii lor. 
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Importanța activităților  educative în parteneriat cu părinții 

Prof. înv. primar: Siminescu Petronela 

Școala Primară Horga- Epureni 

 
Obiectivul principal al educației este formarea integrală a copiilor. Pentru a finaliza această formare 

integrală avem nevoie de o bună comunicare cu părinții și implicarea acestora în cât mai mult în actvități 
educative, doar așa se produce dezvoltarea intelectuală, emoțională și socială a copiilor, în cele mai bune 
condiții. 

Participarea activă a părinților în viața școlară a copiilor se materializează printr-o mai bună autostimă 
a copiilor, un randament școlar mai bun, relații și atitudini pozitive ale părinților despre școală. Familia și 
școala trebuie să împartă responsabilitățile în educarea copiilor. Ambii au un rol fundamental în dezvoltarea 
integrală a copilului. 

Atât școala cât și familia sunt responsabile de: 

➢ Transmiterea de norme, valori și obiceiuri;  
➢ Dezvoltarea autonomiei copilului;  
➢ Transmiterea de cunoștințe (deși acest proces are loc în școală, familia transmite copilului 

modalități de învățare, completează cunoștințele și dezvoltă dragostea pentru lectură);  
➢ Învățarea responsabilităților (implică acceptarea normelor de comportament, de ordine, curățenie, 

mici responsabilități familiare și școlare). 

O bună interacțiune între școală și familie, oferă copilului o imagine de apropiere între persoanele 
care se ocupă de el, astfel, acesta se simte familiar și în siguranță în cadrul școlii. 

Există mai multe forme concrete de colaborare dintre școală și familie, acestea se deosebesc în funcție 
de modul de realizare dar și de scopul urmărit :  

 Referatele prezentate în fața părinților cu anumite prilejuri, cu teme pe bază de fapte și date 
concrete (ex.”Influența familiei asupra dezvoltării personalității copilului);  

 Organizarea unor expoziții cu lucrări executate de copil  ;  
 Participarea părinților la activități demonstrative;  
 Convorbirile cu familia (pot avea loc spontan sau organizat, din inițiativa profesorului sau a 

părinților);  
Organizarea de activități extracurriculare, organizate și desfășurate împreună cu părinții (vizite la 

muzee, patiserii, fabrici, etc);  
 Participarea părinților alături de copii la diverse ateliere de lucru, organizate de cadrul didactic; 

Serbările copiilor cu diferite ocazii (1 Iunie, 1 Decembrie,Crăciun, 8 Martie, Sfârșit de an școlar, etc). 

Activităţile derulate, a îmbunătăţit considerabil legătura dintre şcoală cu familia, părinţii simţindu-se 
utili, prezentând în acest fel un interes mai mare pentru şcoală. Activităţile extraşcolare, sunt atractive la 
orice vârstă. Ele produc bucurie, stârnesc interes,facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită 
un efort suplimentar. 

Elevilor li se dezvoltă spiritul operational, practic, dând oportunitatea fiecăruia să se afirme conform 
naturii sale. Elevii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi ,asumându-şi responsabilităţi. 
Învățătorul  are posibilitatea, prin acest tip de activitate,  să-şi cunoască elevii, să le influenţeze dezvoltarea, 
să-i dirijeze să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal – pregătirea copilului pentru viaţă. 
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ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE ȘI ROLUL PĂRINȚILOR 

Simioanca  Simona 

Școala Gimnazială Nr. 7 Bistrița  
 

                

Dintre numeroasele activități extracurriculare și extrașcolare pe care le-am desfășurat, de-a lungul 
celor peste 20 de ani din cariera mea didactică, am ales ca model de bună practică proiectul Bistrița de la 
istorie la poveste, deoarece este activitatea mea de suflet. Nu poți cunoaște elevii așa de bine doar la orele 
de curs unde sunt timizi, trebuie să respecte anumite reguli, noi profesorii trebuie să predăm-evaluăm. Ieșind 
pe porțile școlii împreună cu elevii mei pentru a desfășura anumite activități, parcă pășim într-o altă galaxie. 
Sunt mult mai deschiși, comunicativi, veseli, implicați. Așa ne cunoaștem mai bine unii pe alții, familiile, 
problemele, reușitele, eșecurile.  

Proiectul ales duce la implicarea, cunoașterea, valorificarea orizontului local bistrițean și promovarea 
sa la nivel național, european. Acesta este o parte integrantă a proiectului desfășurat la nivelul școlii noastre 
Învață împreună cu mine. Am încercat și reușit să integrez în cadrul proiectului realizat de mine și o parte 
din colegii mei, mulți elevi și părinți. Unii elevi cu CES, alții proveniți din familii vulnerabile au fost 
acceptați, integrați, ajutați de cei care au alte posibilități financiare și nu provin din familii monoparentale. 
Mulți dintre elevii noștri sunt de etnie rromă și provin din familii dezavantajate. 

Dezvoltarea de activități educative extrașcolare, de recreere și socializare i-a ajutat pe mulți elevi, 
proveniți din familii dezavantajate din Viișoara și Sărata, dar și pe ceilalți să-și dezvolte competențe și 
abilități specifice, care le cresc șansele de incluziune socială. S-au dezvoltat rețele de dialog social între 
școală-părinți-comunitate în vederea combaterii discriminării grupurilor sociale vulnerabile. Școala noastră 
este deschisă tuturor elevilor indiferent de problemele pe care le au. 

În cadrul activităților extrașcolare/extracurriculare, cu o deosebită influență formativă, sunt incluse 
toate formele de acțiuni care se realizează în afara programului propriu-zis: plimbări (prin localitățile 
Viișoara, Sărata, Bistrița), serbări (de Crăciun, 1 decembrie, 24 ianuarie, 8 martie), vizionare de filme 
(cinematograful Dacia din Bistrița, Muzeul Județean), ieșiri în natură, excursii, spectacole, parteneriate 
școlare pe diferite teme. 

Vizitele la Complexul Muzeal Județean Bistrița-Năsăud, Casa Argintarului din Bistrița, Casa 
Memorială Andrei Mureșanu, Biserica Evanghelică din Bistrița, Turnul Dogarilor, Bisericile din 
Viișoara/Sărata au constituit un mijloc de a intui și de a prețui valorile culturale, folclorice și istorice locale. 
Implicarea familiei are un rol important deoarece aceasta contribuie la suținerea materială (unii, pentru alții 
avem sponsorizări) și totodată morală a acestor activități.  

Materialele didactice acumulate în decursul acestor tipuri de activități: poze, înregistrări audio-video 
(cu acordul elevilor și părinților), vederi, măști, postere, diplome rămân o dovadă liberă a activităților 
descoperite și o punte către trecutul educațional extracurricular în care a fost implicată triada școală-
familie-copil în diferite contexte. 

Copilăria reprezintă în viața copilului o perioadă minunată, care este destinată descoperirii frumosului 
din viața înconjurătoare. Pe lângă activitățile prevăzute în programa școlară, elevii au nevoie și de activități 
extrașcolare, cu un mare potențial educativ, care să răspundă nevoilor actuale ale integrării în societate.  

Activitățile extrașcolare sunt activități complementare, atractive, care au o anumită strategie de 
desfășurare și un scop precis. Ele aduc noul, surpriza intelectuală și afectivă, îmbină utilul cu plăcutul, 
crează posibilitatea de a observa fapte comportamentale ale copiilor în afara clasei. O mare contribuție în 
dezvoltarea personalității copilului o au activitățile extrașcolare care implică în mod direct elevul, așa cum 
a fost cazul și în proiectul nostru, prin personalitatea sa și nu prin produsul realizat.  
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Importanta activitătilor educative realizate in parteneriat cu părintii 

SIMIONESCU GEORGETA LAURA 
 

 

Una dintre cele mai importante condiţii ale creşterii eficienţei activităţii educative desfăşurate cu 
elevii o constituie asigurarea unei depline unităţi de acţiune a tuturor factorilor educativi: şcoală, familie, 
comunitate. Dacă este adevărat că şcoala este factorul de care depinde în mod covârşitor devenirea 
personalităţii umane, tot atât de adevărat este că educaţia coerentă nu poate face abstracţie de rosturile 
familiei în această comuniune. 

Şcoala şi familia sunt două instituţii care au nevoie una de alta. Şcoala şi familia trebuie să găsească 
făgaşul colaborării autentice bazată pe încredere şi respect reciproc, pe iubirea faţă de copil, să facă loc unei 
relaţii deschise, permeabile, favorizante schimbului şi comunicării de idei.Părinţilor le revine rolul esenţial 
în creşterea copiilor, asigurându-le acestora nu numai existenţa materială, cât şi un climat familial, afectiv 
şi moral. 

Parteneriatele dintre școli, familii și comunitate pot ajuta profesorii în munca lor; perfecţiona 
abilităţile şcolare ale elevilor; îmbunătăţi programele de studiu și climatul şcolar;  îmbunătăţi abilităţile 
educaţionale ale părinţilor; dezvoltă abilităţile de lideri ale părinţilor; conecta familiile cu membrii şcolii și 
ai comunităţii;  stimula serviciul comunității în folosul şcolilor; oferi servicii şi suport familiilor şi crea un 
mediu mai sigur în şcoli. 

Educaţia nu este un proces de care este responsabilă în mod exclusiv şcoala, dar nici părinţii; este un 
proces al cărui succes depinde de colaborarea dintre cele două părţi implicate. 

O bună colaborare între familie și scoală se poare realiza prin parteneriate. Motivul principal pentru 
crearea unor astfel de parteneriate este dorinţa de a ajuta elevii să aibă succes la şcoală și, mai târziu, în 
viață. 
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MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ 
14.12-18.12.2020 

SINCA IULIA-MARIANA 

 
LUNI – 14.12.2020 
Activitatea 1: 
Pentru că mai este foarte puțin și vom merge la colindat, vă invităm să vizionați filmulețul de mai 

jos pentru a vă familiariza cu acest frumos  obicei:  
https://m.youtube.com/watch?v=pt2u6gWM-rE&feature=youtu.be 
 
Activitatea 2: 
"GHIRLANDE „(pictură) 
Pentru această activitate aveți nevoie de: 
 o foaie albăA4,  pe care veți desena( veți trasa) cu negru, o linie șerpuită.  
Apoi, copii, cu ajutorul degetului arătător, vor picta buline colorate pentru a realiza cât mai frumos 

și cât mai colorat ghirlanda !!! 
Înainte să începeți să pictați, să vă încălziți mușchii mici ai mâinilor! 

MARȚI – 15.12.2020 

Activitatea 1: 

Pentru că mai este foarte puțin timp și va veni Moș Crăciun vă sugerăm o poezioară frumoasă: Ce 
ne aduce Moș Crăciun?„ 

Ce ne aduce Moș Crăciun? 

Tot ce e frumos și bun: 

Un cal mic de călărit, 

Cărți frumoase de citit. 

O păpușă mititică, 

O oiță frumușică, 

Trâmbiță și sănioară, 

Pușculiță și vioară. 

Mere dulci ca să mâncăm, 

Jucării să ne jucăm, 

Și ne aduce clopoței, 

Ca să ne jucăm cu ei.„ 

Activitatea 2: 

"Moș Crăciun cu pletele dalbe„(cântec) 
https://youtu.be/YM6CQOAgeHU 

MIERCURI: 

Pentru început, vă invit să faceți puțină gimnastică accesând următorul link: 

https://youtu.be/jUNBugrF1iU 
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Activitatea 1: 

Astăzi la activitatea matematică vom constitui mulțimi de obiecte după criterile date: lung/scurt și 
gros/subțire.Vă propun două joculețe  interesante cu obiecte lungi/scurte și gros/subțire.  

https://wordwall.net/ro/resource/6924033 

https://wordwall.net/ro/resource/6723931 

Activitatea 2: 

Sorcova (actvitate practică) 

Aveți nevoie de:  

- o crenguță de brad; 
-  beteală; 
- clopoței; 
- Globulețe; 
- hârtie creponată sau ce materiale aveți acasă. 
 

JOI – 17.12.2020 

 

Activitatea 1: 

Deoarece mai este foarte puțin și va veni Moș Crăciun  vă propunem să aflăm împreună cine este el 
și unde locuiește. Așa că haideți să ascultăm împreună "Povestea lui Moș Crăciun ", accesând linkul 
următor: 

https://youtu.be/RO89OJO64vA 

 

Activitatea 2: 

"Scara lui Moș Crăciun “ 

 

VINERI – 18.12.2020  
 
Activitatea 1: 
 
Astăzi la activitatea de Educație pentru societate, vă propunem să vizionați ,,POVESTEARENULUI 
RUDOLF", din care vom  învăța că nu trebuie să ne fie niciodată teamă de părerea celor din jur, în ceea 
ce privește aspectul nostru fizic(adică cum arătăm)!!!Trebuie, întotdeauna, să fim buni și să nu ne fie frică 
de reacția celorlalți, atâta timp cât știm, că tot ce facem este ceea ce simțim și ceea ce este bine!!! 
 
https://youtu.be/OjHYAON1uMI 
 
Activitatea 2: 
Dacă va plăcut povestea vă propunem să realizați un ren pentru sania lui  Moș Crăciun. 
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   GRADINITA GULIVER SATU MARE 

FARMECUL CRACIUNULUI 

SIPOS RALUCA - DOINA 
 

Farmecul Craciunului pare sa se fi nascut la sat. Aici Craciunul si-a pastrat inca magia de odinioara 
si amintirea sarbatorilor de altadata. Batranii tin cont de superstitii si obiceiuri ce transforma Craciunul intr-
o sarbatoare a bucuriei.                

Craciunul este intampinat in diferite colturi ale lumii cu bucate traditionale extrem de diversificate, 
de la cele din porc, peste sau gasca pana la cele din scoici, si de la prajituri cu ciocolata pana la cele cu 
petale de trandafir.                                                                                         

Se spune ca Dumnezeu a lasat Craciunul ca omul sa fie in aceasta zi satul.             

Un obicei specific numai tarii noastre este ca fiecare familie sa taie un porc in preajma sarbatorilor 
de iarna, acest eveniment prefatand, de fapt, apropierea Craciunului. Aceasta traditie transmisa din 
generatie in generatie isi are originea la vechile comunitati arhaice al caror aliment de baza, in perioada 
rece a anului, era carnea de porc. Cine nu are porc gras de Craciun nu poate spune ca a fost fericit in acel 
an. 

Ţinut intotdeauna pe 20 decembrie, Ignatul era si este asociat cu porcul. Cu bucurie în suflet, aștept 
venirea Crăciunului cu ale sale clipe magice petrecute atât în familie, cât și la gradiniță alături ce cealaltă 
familie cum îmi place mie să spun.  Aceeași bucurie, am încercat și reușit să le-o transmit și copiilor alături 
de care învăț și mă dezvolt, atât personal cât și profesional, fiind educatoare de 15  ani într-o grădiniță cu 
program prelungit , unde  întotdeauna, puteam conta pe ajutorul parinților sau adulților în grija cărora se 
află preșcolarii de la grupă. 

Luna decembrie este o lună magică, care ne oferă nouă, cadrelor didactice, ocazii minunate de a 
dezvolta copiilor nu doar latura emoțională, cât întreaga personalitate. Sunt zile în care copiii sunt fascinați 
de multitudinea de activități, la a căror desfășurare noi punem la dispoziția lor un întreg arsenal de cântece, 
poezii, jocuri și activități antrenante, care îi și ne învăluie pe noi toți într-o aură de poveste. Începând cu 
sărbătorirea Sfântului Nicolae, preșcolarii își confecționează ghetuțe mai mari sau mai mici, în funcție de 
materialul pe care eu îl pot pune la dispozitia lor, așteptând ca noaptea respectivă, Moșul să le lase dulciuri 
sau  jucarii. 

Deoarece copiii de la grupă  sunt mai maricei, am putut să le insuflu și să îi implic în activități care 
sunt specifice poporului notsru și se desfășoară în preajma sărbătoririi nașterii domnului Isus Hristos 

Datorită specificului grădiniței, nu-i puteam chema foarte des și în anumite intervale orare pe părinți, 
dar aceasta nu ne-a oprit să nu ne formăm și dezvoltăm anumite cunoștințe și deprinderi conexe acestor 
evenimete. Așa că nu existat Ajun al Crăciunului în care noi să nu mergem la colindat. Da, la colindat în 
grădinită, pe la alte grupe unde ei cântau și urau cum  puteau mai bine, deoarece știau că la final, vor primi 
o recompensă pentru bucuria adusă, “gazdei” colindate. Și pentru desfașurarea acestei activități se 
pregăteau cu mare bucurie, ne confecționăm diverse trăistuțe, fie din carton mai dur, fie din hârtie gumată, 
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pe care le perforăm pe margine ca să le șnuruim cu panglică subțire, folosind ace din plastic special create 
pentru ei, lasând o parte specială și pentru toarte.  Gazdele ofereau fie bomboane, fie covrigi, sau 
fructe.Sărbătorile ne oferă posibilitatea 

Obiceiurile pe care le folosim în învăţământul  preşcolar sunt:  

”Colindatul”,”pluguşorul”,”sorcova”,”steaua”,”şi nelipsitele dansuri populare.     Noi,educatorii 
trebuie să „sădim” încă din fragedă copilărie,în sufletele copiilor dragostea pentru folclor, pentru traditi 
,dans popular,cântec popular,pentru tot ceea ce au creat strămoşii noştri. 
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Activități educative – online,   organizate pentru marcarea sărbătorilor de iarnă 

     Prof. înv. primar  Liliana – Simona Sîrbu 

Școala Gimn. Nr. 1 Rediu, jud. Galați 

 
Sărbătorile de iarnă reprezintă un prilej de bucurie pentru creştini, dar mai ales pentru copii, care 

aşteaptă cu nerăbdare să se implice la cele mai frumoase activități ale copilăriei lor: așteptarea lui Moș 
Nicolae, perioada colindelor, împodobirea bradului, confecționarea de ornamente pentru Crăciun, primirea 
colindătorilor şi nu în ultimul rând primirea și dăruirea de cadouri.  

Crăciunul este asociat cu feeria iernii, cu puritatea zăpezii şi este o sărbătoare emoţionantă mai ales 
pentru copiii care aşteaptă sosirea lui Moș Crăciun.  

Elevii mei au fost încurajați să se implice și online la diferite activități artistice prin intonarea de 
colinde – la muzică și mișcare, dar și de confecționarea unor ornamente de Crăciun – la arte vizuale și 
abilități practice împreună. Aceste activități s-au adresat atât copiilor de clasa a IV-a de la Școala Gimn. 
Nr. 1 Rediu, jud. Galați, dar și părinților și  am dorit a fi un portal spre sufletul fiecăruia, o șansă de a ne 
arăta frumusețea interioară, de a ne exprima pe noi înșine prin intermediul bunătății, fanteziei și a talentului. 

Colindele şi clinchetele de clopoţei, mirosul proaspăt de brad, dar şi de cozonaci, nerabdarea aşteptării 
darurilor sub pomul de iarnă toate crează în sufletul copiilor o atmosferă de linişte și iubire și astfel,  aceștia 
au realizat lucrări foarte frumoase din diferite materiale:  
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REPERE PENTRU DESFĂȘURAREA PROCESULUI EDUCAȚIONAL                          
PRIN COLABORAREA CU PĂRINȚII 

 

Prof. Sîrbu Simona, Școala Gimnazială nr. 24 

Timișoara, jud. Timiș 

 
Colaborarea  eficientă şcoală – familie reprezintă o reuşită a procesului educaţional. Educţia este o 

acţiune la care îşi dau concursul şcoala, familia, întreaga societate, iar colaborarea este absolut necesară. 
Şcoala trebuie să colaboreze cu familia : 

• în domeniul învăţării elevului ; 
• în domeniul comportamentului ; 
• în domeniul dezvoltării fizice ; 
• în domeniul dezvoltării intelectuale, morale şi estetice ; 
• în domeniul deprinderilor şi priceperilor de muncă, deprinderilor igienico – sanitare; 
• în domeniul activităţilor libere, angajării copilului în diferite domenii de activitate în afara clasei şi 

a şcolii. 

Rolul familiei este foarte important în dezvoltarea copilului, din următoarele puncte de vedere: fizic, 
intelectual, moral, estetic. Pe parcursul mai multor ani de muncă la catedră mi-am pus mai multe întrebări 
legate de relaţia dintre şcoală şi familie. O întrebare a fost aceasta: ,,Cum am  îmbunătăţit eu  relaţia şcoală 
– familie?” Această relaţie s-a  îmbunătăţit  printr-un parteneriat adevărat între şcoală şi familie. Acest 
parteneriat a urmărit să atingă următoarele obiective : 

• realizarea unei comunicări optime între părinţi şi profesor; 
• înlăturarea factorilor perturbatori în cadrul comunicării şcoală – familie ; 
• creşterea gradului de implicare a parinţilor în toate activităţile şcolare şi extraşcolare ; 
• schimbarea mentalităţii neadecvate a unor părinţi faţă de şcoală ; 
• cunoaşterea de către părinţi a posibilităţilor şi nevoilor psiho-fizice ale copiilor ; 
• învăţarea unor deprinderi şi tehnici de muncă intelectuală sub formă de activităţi comune: elevi-

părinţi-învăţători. 

În contextual pandemic actual, se observă o accentuare a preluării sarcinilor didactice de către părinți. 
Tocmai din acest motiv, propunem câteva repere vizând optimizarea colaborării școală-familie. 

 
Se recomandă: 

• acordarea de suport elevilor și părinților pentru utilizarea platformelor/aplicațiilor IT, organizarea 
și derularea lectoratelor de informare cu părinții on-line (prezentarea de tutoriale, dacă este cazul, simularea 
conectării sau a derulării unor operații pe platforma unității școlare ); 

• lămurirea unor aspecte referitoare la clasa virtuală, ca și parte integrantă din demersul didactic: 
implicarea cu diplomație, cu empatie a părinților ca parteneri în educație, în desfășurarea activităților, 
inclusiv a celor on-line. Acest lucru presupune atât oferirea informațiilor privind modul de lucru on-line, 
cât și consilierea acestora în domeniul digital și în cel al dezvoltării inteligenței emoționale a elevilor, 
crearea unui mediu educativ confortabil emoțional, securizant, bazat pe încredere și respect reciproc; 

• monitorizarea prezenței elevilor în activitățile online de către profesori, dar și exercitarea controlului 
parental vizând participarea elevilor la cursuri; păstrarea unei comunicări constante cu părinții, pe baza unui 
grafic de întâlniri, cu scopul menținerii unui contact permanent cu aceștia. Este recomandat ca profesorul-
diriginte să transmită periodic părinților notele obținute de elevi și o situație a monitorizării prezenței la 
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ore. De asemenea, este recomandabil ca părinții elevilor să comunice (ori de câte ori situația o impune) 
modificările survenite în starea de sănătate a copilului. 

• stabilirea unui mod de organizare a programului elevilor în clasa virtuală, a unor reguli precum: 
elevul va participa la lecția on-line într-un spațiu dedicat, de lucru, fără alți factori perturbatori în jur; 
ținuta va fi adecvată unui mediu școlar; nu se vor consuma alimente în timpul orelor de curs online etc. 
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CREȘTEREA IMPLICĂRII PĂRINȚILOR ÎN ACTIVITĂȚILE GRADINITEI   

Autorii: Prof. Slavu Nicoleta 

Educatoare: Vlad Marinela 

Gradinita cu P. P. ”Albinutele”, Bucuresti, Sector 6 
 

Copiii sunt imprevizibili. Nu poți ști niciodată când vor descoperi din nou că te contrazici.” – 

Franklin P. Jones 

Creșterea implicării părinților în activitățile gradinitei este o bună practică de care țin seama sau ar 
trebui să țină seama toate unitățile școlare din învățământul preuniversitar. Un factor important pe care îl 
vom explica în alte două livrabile este, legat de creșterea implicării părinților în activitățile școlii – 
comunicarea acestora cu școala și diversele perspective teoretice - și de aici și practice, pe care le presupune 
comunicarea interumană.  

De cele mai multe ori, părinții asteaptă mai mult de la gradinita și nu fac mai nimic pentru 
dezvoltarea unei relații mai strânse cu proprii copii. Pentru ei gradinita este singura responsabilă de 
educația copiilor. Dezintersul părinților poate nărui tot efortul pe care profesorii îl depun la orele de curs. 
Profesorul/ învățătorul / educatorul trebuie sa fie interesat să știe mai multe despre situația pe care elevul 
o are acasă, despre preocupările și modul de viață al acestuia.Fără implicarea și ajutorul părinților, 
sistemul educativ nu își găsește singur căile prin care își poate îmbunătății performanța și modul de lucru. 

Părinţii pot fi atraşi alături de gradinita prin forme variate de activităţi extraşcolare, determinându-
i să adere la ideea de colaborare activă, acceptând rolul de factor răspunzător în devenirea propriului 
copil. Deși părinții consideră că ei știu ceea ce este bine,pentru că ei aleg, caută și se interesează 
desprediferite opțiuni, acceptul copilului este cel care îi ajută să se implice și să obțină ceva din ceea ce ei 
își propun. Părinții care au luat parte la activitățile extrașcolare și-au manifestat interesul și aprobarea 
față de educația oferită de școală în general. 

Ca urmare a activităţilor desfășurate împreună cu părinții, legătura gradinitei cu familia se poate 
îmbunătăţi considerabil, părinţii simţindu-se utili, prezentând în acest fel un interes mai mare pentru 
şcoală. Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. 

Creșterea implicării părinților reprezintă un factor important în dezvolarea și creșterea copiilor. O 
bună colaborare a părinților cu școala poate îmbunătăți procesul de educație. Părinţii sunt, în general, 
parteneri activi în desfăşurarea unor programe care se desfășoară în cadrul şcolii. De asemenea, părinţii pot 
fi atraşi alături de şcoală prin forme variate de activităţi extraşcolare, determinându-i să adere la ideea de 
colaborare activă, acceptând rolul de factor răspunzător în devenirea propriului copil. 

Părinții pot veni chiar cu idei de realizare a unor activităţi extraşcolare: excursii, concursuri, programe 
artistice care fac mai vizibile manifestările elevilor, precum și rezultatul muncii lor.Aceste activităţi 
extraşcolare au un impact mare în rândul părinţilor, care  experimentează astfel relaţii inedite cucopiii lor, 
fapt care îi poate determina să-şi schimbe radical, în mod pozitiv, atitudinea faţă de şcoală. 

Ca urmare a activităţilor derulate împreună cu părinții, legătura şcolii cu familia s-a îmbunătăţit 
considerabil, părinţii simţindu-se utili, prezentând în acest fel un interes mai mare pentru gradinita. 
Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes,produc bucurie, 
facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. Copiilor li se dezvoltă spiritul 
practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se afirme conform naturii sale. Copiii se 
autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, asumându-şi 
responsabilităţi. 

Dascălul are, prin acest tip de activitate, posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să 
le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal - pregătirea copilului 
pentru viaţă. Realizarea acestor obiective depinde în primul rând de educator, de talentul său, de dragostea 
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sa pentru copii, de modul creator de abordare a temelor prin punerea în valoare a posibilităţilor şi resurselor 
de care dispune clasa de elevi . 

Orice activitate școlară poate deveni extrașcolară prin prelungirea ei într-un context exterior școlii. 
Părinții sunt puși astfel în fața unei game variate de activități care sunt toate foarte atrăgătoare și tentația de 
le face loc tuturor este mare. Deși părinții consideră că ei știu ceea ce este bine,pentru că ei aleg, caută și se 
interesează desprediferite opțiuni, acceptul copilului este cel care îi ajută să se implice și să obțină ceva din 
ceea ce eiîși propun. Părinții care iau parte la activitățile extrașcolare își manifestă astfel interesul 
șiaprobarea față de educația oferită de școală. 

Pentru  creșterea implicării părinților în activitățile gradinitei apreciem că sunt necesare a fi aplicate 
constant următoarele exemple de bune practici: 

a)     Elaborarea de către fiecare gradinita a unor programe – numite programe de educare/implicare 
a părinților în activitatea gradinitei - care să fie cunoscute de elevi și părinți care să contribuie la creșterea 
implicării și responsabilizării părinților în activitățile gradinitei; 

b)     Obținerea unei implicări benevole a părinților, de bună voie, care numai astfel poate fi benefică, 
iar sprijunul acordat este real; 

c)      Implicarea părinților în activitățile extrașcolare; 
d)     Participarea părinților, alături de copil, la activitatea de învățare de acasă; 
e)     acordarea unei zile libere din partea angajatorilor pentru prezența părinților la ședințele cu 

părinții sau la întâlnirile cu personalul școlii. 
Deși părinții copiilor din instituțiile educaționale situate în zone defavorizate sunt, ca toți părinții 

extrem de ocupați cu problemele familiale sau profesionale curente, este în interesul lor evident, dar și al 
tuturor celorlalți actori educaționali și locali care au legătură cu problemele educaționale, să se implice în 
rezolvarea problemelor educaționale, semnalate de instituția educațională și, împreună cu factorii de 
conducere ai școlilor în cauză sau ai instituțiilor/autorităților locale să găsească cele mai bune căi și mijloace 
pentru a rezolva cu succes toate problemele apărute în domeniul educației incluzive. 

 
Bibliografie selectivă: 
- Cernea Maria,Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea procesului de învăţământ, 

în “ Învăţământul primar“ nr. 1, Bucureşti, Editura Discipol, 2000; 
- Crăciunescu Nedelea,Forme de activităţi extracurriculare desfăşurate cu elevii ciclului primar, în 

,,Învăţământul primar“ nr. 2, 3, Bucureşti, Editura Discipol, 2000; 
- Vâneață, Gabriela, Studiu de caz privind implicarea părinților în activitățile extracurriculare, pe 

site-ul http://www.asociatia-profesorilor.ro/, postat pe 8 aprilie 2016 
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Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții  

Prof. inv. prescolar Soare Georgiana Verginica 

Gradinita Nr. 178 

 
 

Scopul acestui parteneriat este implicarea şi participarea reală a părinţilor în activităţile la clasă şi la 
cele extracurriculare. Ca obiective majore ale acestui parteneriat aş aminti: formarea părinţilor în spiritul 
ideii de parteneri egali în educaţia copiilor; convingerea părinţilor pentru a investi în dezvoltarea personală 
a copilului şi a grupului în ansamblu; implicarea părintilor în atragerea de resurse (financiare sau materiale) 
necesare unei bune desfăşurări a actului educaţional; creearea unui mediu educativ pozitiv, favorabil, 
adecvat pentru o stimulare continuuă a învătarii spontane a copilului; achizitionarea de către părinţi a unor 
informaţii şi cunoştiinţe pe care să le folosească în educarea propriilor copii; implicarea părinţilor în 
atragerea şi găsirea de resurse materiale şi financiare necesare derulării serbării de Crăciun, de sfârşit de an 
şcolar, organizării de excursii şcolare. 

Obiectivul cel mai important al colaborării dintre școală și familie în perioada școlarității mici îl 
reprezintă susținerea eforturilor copilului pentru ca acesta să dobândească primele instrumente ale muncii 
intelectuale și să obțină succesul școlar. Educatorul trebuie să dețină înainte de toate, bune calități de 
mediator pentru a-i facilita procesul stabilirii unor interacțiuni directe, sincere, bazate pe încredere între 
elevi, dar și între sine și fiecare dintre elevi. 

În domeniul colaborării școală-familie, punctul de plecare este cunoașterea prealabilă a părinților de 
către învățător, a familiei, a climatului familial. Activitatea educativă îmbracă și în școala noastră o 
multitudine de forme la următoarele nivele: comitetul de părinți, consiliul reprezentativ al părinților, vizitele 
la domiciliu, corespondența cu părinții, consultațiile pedagogice, implicarea părinților în activitățile școlii, 
activitățile nonformale(excursii, cercuri, serbări, aniversări, cursuri), consultații la cererea părinților. 
 

Numărul mare de contacte școală-familie nu asigură neapărat rezultate fructuoase. Întâlnirile 
colective cu părinții reprezintă cea mai “profitabilă”și democratică formă de colaborare a învățătorului cu 
familiile elevilor săi. Pentru învățător înseamnă un cadru de manifestare și de perfecționare a calităților sale 
manageriale, un moment optim de conștientizare și de mobilizare a părinților într-un parteneriat real, prilej 
de a învăța și el din experiența părinților.  

Pentru părinți , adunările colective reprezintă tot atâtea prilejuri de autoevaluare și de sporire a 
competențelor educative, de informare pedagogică avizată, decide înțelegerea complexității fenomenului 
instructiv-educativ și a poziției pe care o ocupă în acest proces. 

În toate cazurile de întâlniri, contacte, proiecte, raporturi mutuale, au fost implicați, în mod egal, elevii 
ca parteneri de dialog și ca beneficiari ai unor servicii educaționale de calitate necesare dezvoltării 
armonioase a personalității. 

 

Bibliografie: 
Moisin, Anton-Părinți și copii, Editura didactică și pedagogică, București, 1995; 
Boroș, Maximilian-Profesorul și elevii, Editura Gutinul, Colecția de pedagogie, Maramureș, 1994 
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Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții 

 

Mihaela Soare, prof. înv. primar 

Școala Gimnazială “Sf. Andrei” București, sector 6 
 

Familia este liantul care reunește cadrul educațional. Când școlile, familiile și comunitățile locale 
conlucrează pentru a sprijini învățarea, copiilor le place mai mult școala, tind să obțină rezultate mai bune 
la învățătură, crește frecvența la cursuri, scade abandonul școlar.  

Activitățile educative în parteneriat cu părinții sunt esențiale pentru a oferi copilului tot ce este mai 
bun. Acestea trebuie să fie proiectate astfel încât să ia în considerare dezvoltarea socială, emoțională, fizică, 
precum și dezvoltarea academică a elevului. Implicarea părinților în activitățile de învățare de acasă 
îmbunătățește foarte mult performanțele elevilor. Programele și activitățile care pot fi numite „învățare de 
acasă” iau multe forme, dar cel mai frecvent includ temele, citirea în timpul liber, discuțiile în familie, 
jocuri educaționale, activități de dezvoltare personală, etc. Școala trebuie să ofere activități consistente de 
învățare pentru copii și să îi recompenseaze zilnic pentru temele finalizate. 

De implicarea părinților în educație beneficiază nu numai copilul, ci și părinții și profesorii. 
Activitățile educative în parteneriat îi ajută pe profesori să dezvolte relații puternice cu elevii lor și îi 
motivează pe părinți să coopereze, pentru a îmbunătăți performanța academică a copiilor lor.  

Cunoscându-i pe părinții elevilor, profesorii înțeleag mediul și influențele economice, sociale sau 
culturale care modelează punctele de vedere și comportamentul elevilor. Acest lucru duce la o comunicare 
eficientă între elevi și profesori, sporind încrederea și respectul reciproc în procesul educativ. 

Există beneficii și pentru părinți: pot învăța concepte de bază ale predării, parcurg conținuturile 
împreună cu copiii lor, îi pot cunoaște pe ceilalți părinți din comunitate, cu care pot realiza activități de 
voluntariat în școală.  

Activitățile educative în parteneriat oferă oportunități familiei pentru a se implica în viața școlii, în 
scopul de a-și ajuta propriul copil, dar și pe ceilalți copii din clasă sau din școală. 

Organizând activități școală-familie plăcute, profesorii încurajează implicarea părinților, stârnesc 
interesul acestora de a participa la activități utile, altele decât sprijinirea copiilor la învățătură, cum ar fi 
strângerea de fonduri și voluntariatul în clasă. Aceste activități consolidează, de asemenea, legăturile dintre 
părinți și copii. 

Părinții au nevoie de sfaturi și strategii specifice pentru a putea să se angajeze în activități de învățare 
de acasă. Profesorii trebuie să le acorde acestora sprijin, să încurajeze implicarea părinților.  

Comunicarea între toți acești actori ai educației este un element fundamental, care ia în considerare 
participarea egală a tuturor partenerilor, mai ales în contextual pandemiei de coronavirus. În condițiile în 
care școala s-a mutat în mediul online, părinții au un rol mult mai important în educația copiilor lor. Școala 
online presupune un set de activități în care părinții și membrii familiei conlucrează pentru a-i ajuta pe copii 
să obțină succesul școlar. Parteneriatul între membrii  familiei și școli are un  puternic impact asupra 
realizărilor elevilor, asupra succesului școlar.  

Trecerea procesului instructiv-educativ în mediul online a impus adaptarea tuturor activităților, 
crearea de noi relații între familii, comunități și școli. Implementarea strategiilor inovatoare sunt modalități 
prin care școlile se pot restructura, pentru a facilita implicarea părinților și a comunității în acest rol. Pentru 
a îmbunătăți comunicarea, școlile trebuie să devină mai creative, profitând de mijloacele electronice de 
comunicare, de noile aplicații de videoconferințe. 

Un rol important în parteneriatul școală-familie în perioada stării de urgență și de alertă l-au avut 
platformele e-Learning. Acestea au facilitat comunicarea online dintre acști actori importanți în educația 
copilului. Din experiența personală, vă pot spune că utilizarea platformei educaționale G Suite for 
Education mi-a facilitat comunicarea și colaborarea cu elevii și părinții, atât în timpul orelor cât și în afara 
acestora. O simplă aplicație pentru videoconferințe nu este suficientă pentru desfășurarea unui act 
educațional de calitate, la distanță. Cu ajutorul acestei platforme am reușit  să-mi organizez conținuturile 
atât pe discipline, cât și pe săptămâni. Părinților și elevilor de clasa pregătitoare la care predau le este foarte 
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ușor să se orienteze în aplicație, să găsească temele și materialele postate de mine pentru fiecare lecție în 
parte, să le parcurgă, să rezolve temele, iar apoi să le încarce pentru a fi verificate.  

Datorită setului larg de beneficii pe care le oferă, platformele educaționale au devenit foarte populare 
și apreciate în rândul elevilor și profesorilor din țara noastră. Ele sunt ușor accesibile, oferă oportunități de 
învățare și programe cu ajutorul mijloacelor electronice, care sunt pe placul elevilor.   

Folosirea platformelor educaționale în activitatea de predare-învățăre desfășurată de profesor face ca 
învățarea să se realizeze cu plăcere și cu bucuria cunoașterii, iar parteneriatul cu părinții să fie posibil și în 
aceste condiții dificile, când școlile sunt închise, iar învățământul se realizează la distanță, în mediul online. 
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Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții 

 

Profesor Carmen - Gabriela SOCACIU 

Liceul de Arte „Bălașa Doamna” Târgoviște, Dâmboviţa 
 

Elevul, ca „fiinţă plenară imperfectă, dar perfectibilă”, ca resursă - subiect al procesului de Educaţie 
muzicală, este un „actor” pereche în toate evenimentele cu dublu parteneriat ale activităţilor muzicale în 
școală. Succesul școlar în învăţământul muzical depinde de felul în care profesorul reușește să descifreze 
formula psiho-fizică a elevului pe care îl are încredinţat spre modelare. Conţinuturile tehnico-muzicale ale 
instruirii îi sunt comunicate elevului în mod personalizat, în funcţie de caracteristicile sale irepetabile și de 
nivelul vârstei la care se află. 

Educaţia copilului, în special a copilului mic, nu se bazează pe îndrumări declarative, poveţe, sfaturi, 
observaţii, decât într-o măsură minimă. Principalul rol în această perioadă a vieţii este jucat de exemple vii. 
Copilul asimilează, reţine și observă zilnic o cantitate uimitoare de fapte, începând cu scene din viaţa 
familiei, în sânul căreia trăiește și până la cele mai imperceptibile nuanţe ale vocii adulţilor, cele mai fine 
modulaţii ale gesticii sau ale mimicii. Atitudinea pedagogului și a interpretului din zilele noastre se 
caracterizează prin faptul că el este în orice clipă gata să-și ajute elevul cu toată știinţa și experienţa sa. 

Pedagogia instrumentală de tip vechi se caracteriza printr-o limitare la instrucţia pur instrumentală, 
profesorul fiind total dezinteresat de felul în care decurge dezvoltarea morală, socială și psihică a elevului 
său. În zilele noastre, în pedagogia modernă misiunea profesorului este mult mai vastă. Acesta trebuie să 
fie un instructor de strictă specialitate, călăuză de nădejde în toate momentele critice din viaţa elevului, 
prietenul său cel mai devotat și cel mai sever și sincer dintre critici. Pedagogul timpurilor noastre trebuie 
să fie un educator în accepţia cea mai largă și mai nobilă a acestui cuvânt. 

Mijloace eficace de influenţare le oferă profesorului colaborarea cu familia elevului. Legătura 
profesorului trebuie să fie permanentă, colaborarea poate să fie sporadică, după necesitate. La începători, 
legătura mai strânsă cu părinţii este de multe ori hotărâtoare pentru progresul și uneori chiar pentru viitorul 
elevului. Părinţii trebuie să asiste cel puţin la primele lecţii și să primească din partea profesorului îndrumări 
amănunţite, căci în ultimă instanţă părinţii sunt aceia care organizează partea cea mai importantă a 
procesului de învăţare a instrumentului, adică studiul individual de acasă. Nu este bine să ne bazăm prea 
mult pe independenţa, atenţia și inteligenţa începătorului, deoarece, chiar dacă el știe precis ce are de făcut, 
de multe ori părinţii prea zeloși și „cunoscători” pot răsturna totul, pot pune mari piedici și toate acestea cu 
cele mai bune intenţii.  

Pe măsură ce progresează în cunoașterea instrumentului, elevul trebuie să se deprindă cu situaţia de 
a cânta în public. Astfel, pe măsură ce dobândește o viaţă muzicală interioară, el își va exterioriza aceste 
achiziţii prin performarea lor în prezenţa altor persoane. Activităţile educative instrumentale, desfășurate 
de cele mai multe ori sub forma audiţiilor sau concertelor muzicale reprezintă un aspect esenţial al educaţiei 
primite într-un liceu cu profil muzical. 

Pentru a crea și cultiva plăcerea cântatului în public, copilul trebuie pus în mod repetat în situaţia de 
spectacol, cu asemenea ritmicitate încât să nu apară ca un eveniment, ca o excepţie, ci sub înfăţișarea unei 
activităţi obișnuite, care face parte din fazele normale ale procesului de învăţământ, ca moment interesant, 
motivant, de sărbătoare.  

Constribuţia părinţilor la realizarea activităţilor educative este majoră în învăţământul muzical 
instrumental. Pornind de la aspectul elevului, care trebuie să fie unul îngrijit, ţinuta să fie aleasă special 
pentru reprezentarea scenică și ajungând până la sprijinul emoţional pe care părintele îl oferă, alături de 
profesorul de instrument, succesul elevului din punct de vedere artistic se va concretiza cu mai mare 
ușurinţă. 
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Un parteneriat între cadrele didactice și familie este posibil numai dacă fiecare dintre cei implicaţi 
înţelege rolul pe care îl joacă în viaţa copilului. Ceea ce știe familia despre dezvoltarea copilului sunt 
informaţii de mare valoare pentru înţelegerea nevoilor educaţionale ale acestuia. Un parteneriat între familie 
și școală nu se poate construi foarte repede, ci sunt necesare etape foarte bine planificate, care au ca scop 
stabilirea unei relaţii de încredere și cooperare activă cu cadrele didactice și alţi profesioniști.  

 

 

Bibliografie: 

Lavinia Coman - Vrei să fii profesor de pian? - Ed. U. N. M. B., Ediţia a II-a, 2009 

Gheorghe Iarosevici - Metodica predării și a studiului insrumentelor de coarde - Ed. Didactică și 
Pedagogică, București, 1962 
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Importanţa activităţilor educative realizate în parteneriat cu părinţii 

Şorea Alina Nicoleta 
 

De multe ori, intrarea copiilor la grădiniţă în grupa mică este resimţită, atât de către copii cât şi de 
către părinţi, ca o rupere care provoacă emoţii, temeri şi anxietate de ambele părţi. Însă nu numai familia şi 
copiii sunt afectaţi de noua situaţie, normală, de altfel, în mersul firesc al lucrurilor. Educatoarele care îi 
preiau pe copii sunt zilnic ,,asediate’’ cu întrebări şi cereri ale familiei, care exprimă dorinţa membrilor 
acesteia de a fi în continuare în controlul situaţiei, ocrotitori. 

Pe de altă parte, cadrele didactice din grădiniţă au nevoie oricum de sprijinul familiei copiilor, atât 
pentru a prelua şi dezvolta direcţiile de acţiune formativ-educativă pe care le antrenează instituţional, cât şi 
de a găsi rezolvări concrete la necesităţi de diverse categorii: practic-aplicative, organizaţionale, logistice. 

Toate aceste motivaţii conduc către necesitatea unui parteneriat real, activ, cu implicare susţinută a 
familiei. Astfel, se poate concepe un program, de exemplu ,,Copiii şi familiile lor- în atenţia educatoarelor’’, 
prin acţiunile căruia se doreşte implicarea familiilor în viaţa grădiniţei, aşa încât membrii acestora să devină 
parteneri activi şi avizaţi în educaţia copiilor lor. Se stabilesc acţiuni ce se vor desfăşura lunar. Fiecare 
acţiune implică obiective căpătând atfel o valoare educativă. 

 Exemplu de activitate:  
1. Decembrie ,,La gura sobei’’ 
• Obiective ce vizează familia- crearea unor momente de bucurie sufletească; înţelegerea valorii 

educative a manifestărilor artistice. 
• Obiective ce vizează copiii-trăirea unor emoţii şi a sentimentului de bucurie împreună cu colegii şi 

părinţii; educarea stăpănirii emoţiilor şi formarea încrederii în sine; relaţionarea cu ceilalţi copii pentru 
asigurarea reuşitei programului. 

• Mijloace de realizare- şezătoare; serbarea Pomului de Crăciun. 
2. Ianuarie ,,Bunicii povestesc...’’ .  
• Obiective ce vizează familia-cultivarea interesului familiei pentru educaţia copiilor;  înţelegerea de 

către bunici a importanţei frecventării grădiniţei de către copii; dezvoltarea sentimentelor de dragoste şi 
respect între copii şi bunici. 

• Obiective ce vizează copiii-crearea unor momente de confort psihic pentru copii; cultivarea 
dragostei şi respectului faţă de bunici şi bătrâni, în general; exersarea unui comportament adecvat în relaţiile 
cu cei din jur. 

• Mijloace de realizare-petrecerea unei întregi zile cu bunicii în grădiniţă. 
3.Februarie ,,Minte sănătoasă în corp sănătos’’ 
• Obiective ce vizează familia- cunoaşterea de către părinţi a măsurilor pentru prevenirea şi 

menţinerea sănătăţii mentale şi fizice a copiilor. 
• Mijloace de realizare- lectorat pentru părinţi; întâlnire şi dialog părinţi-medic-asistentă. 
Răspunzând cerinţelor unei educaţii psihopedagogice complete, parteneriatul grădiniţă-familie 

rămâne un deziderat prioritar, cu atât mai mult cu cât materializarea lui dovedeşte practic că oferă avantaje 
tuturor părţilor implicate în procesul educaţional: 

-părinţii au posibilitatea să-şi cunoască mai bine copiii, modul lor de manifestare în cadrul 
microgrupului, îşi însuşesc procedee pe care să le aplice în educaţia copiilor lor. 

-se stabilesc relaţii mai apropiate şi mai deschise între educatoare-părinţi-copii şi, astfel cunoscându-
se mai bine între ei, pot colabora mai uşor în luarea unor decizii importante în activitatea grădiniţei, 
constituindu-se, astfel în factori de sprijin reali în procesul instructiv-educativ al grădiniţei. 

Grădiniţa, familia şi comunitatea sunt factori importanţi, piloni de rezistenţă ai educaţiei preşcolare, 
iar între aceştia, şi mediul extraşcolar şi extrafamilial, se află copilul, obiect şi subiect al educaţiei. 

În concluzie, se poate spune că parteneriatul educaţional este forma de comunicare, cooperare şi 
colaborare în sprijinul copilului la nivelul procesului educaţional. Într-o lume tot mai izolată, mai puţin 
dispusă pentru socializare, cooperarea între factorii educaţionali, grădiniţă şi familie devine necesară şi se 
impune şi ca obligaţie morală din partea acestora pentru a favoriza socializarea copiilor, pentru a-i 
familiariza, prin exemple şi modele, cu adevăratele valori ale condiţiei umane. 
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       IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE                                                                  
ÎN PARTENERIAT CU FAMILIA 

                                                                       

Prof. Sorici Alina 

Școala Gimnazială Nr. 3 Rovinari, Gorj 

 
Prin încheierea parteneriatelor cu părinţii, aceştia sunt încurajaţi să ia parte la planificarea şi derularea 

programelor educative pentru copii, ceea ce implică o responsabilizare şi o eficienţă sporită. Astfel, părinţii 
au posibilitatea să-şi cunoască mai bine copiii, modul lor de manifestare în viaţa de grup, pot înţelege mai 
bine rolul lor educativ. Printre obiectivele principale ale colaborării dintre instituţiile educative şi familie 
putem aminti:  înlăturarea factorilor perturbatori în cadrul comunicării grădiniţă - şcoală –familie;  creşterea 
gradului de implicare a părinţilor în toate activităţile şcolare şi extraşcolare;  schimbarea mentalităţii 
neadecvate a unor părinţi faţă de grădiniţă / şcoală; cunoaşterea de către părinţi a posibilităţilor şi nevoilor 
psiho-fizice ale copiilor;  învăţarea unor deprinderi şi tehnici de muncă intelectulală sub formă de activităţi 
comune elevi – părinţi – cadre didactice.  

Majoritatea părinţilor au nevoie de informaţii de bază referitoare la copiii lor. Ei vor să fie informaţi 
despre scopul de bază al programului educativ la care participă copiii lor şi doresc să fie implicaţi în luarea 
deciziilor. Părinţii vor să fie la curent cu progresele copilului. Pentru realizarea parteneriatului cu părinţii 
este esenţial ca: părinţii să fie priviţi ca participanţi activi, care pot aduce o contribuţie reală şi valoroasă la 
educarea copiilor lor;  să se recunoască şi să se valorifice informaţiile date de părinţi referitor la copii; 
părinţii să ia parte la adoptarea deciziilor referitoare la copiii lor;  responsabilitatea să fie împărţită între 
părinţi si educatoare; părinţii să facă parte din comitetele de părinţi; să ajute la continuarea programului 
educativ acasă; să urmarească în mod regulat progresul copiilor lor; să ia parte, să sprijine activităţile 
extraşcolare organizate împreuna cu educatoare.  

Datorită diferenţelor de scopuri, resurse, pregătire, valori, nevoilor diferite, percepţii, atitudini, de 
foarte multe ori exista posibilitatea apariţiei unor conflicte între părinţi şi educatoare ce pot fi determinate 
de: o slaba colaborare; lipsa de informaţii; intoleranţa la stilul de viaţă al celuilalt, la opiniile sau chiar la 
prezenţa fizică; neacceptarea unor diferenţe de pregătire, condiţii sociale, morale, religie, nationalitate…; 
lipsa unor preocupări în sensul construirii relaţiilor de colaborare; numărul limitat al întâlnirilor dintre 
educatoare şi părinti; neclaritate în rolurile fiecăruia şi în responsabilităţile ce le revin; disponibilitatea 
redusă a părinţilor de a participa la activităţi ; gradul scăzut de interes al unor părinţi faţă de educaţie şi 
evoluţia copilului. Educaţia în familie este o parte integrantă a educaţiei. Factorul care exercită cea mai 
mare influenţă asupra copiilor, alături de şcoală, este familia. În această lume în permanentă schimbare, 
aflată sub presiunea competiţiilor de orice fel, părinţii, cadrele didactice, comunitatea locală se străduiesc 
împreună să încurajeze sistemele de îmbunătăţire a educaţiei, pentru a-i ajuta pe copii să se dezvolte.  

Colaborarea dintre familie şi şcoală este un factor esenţial în procesul de educare a elevilor. Numai 
împreună putem reuşi să dăm societăţii un cetăţean pregătit, gata să înfrunte problemele inerente ce apar, 
capabil să relaţioneze, să se integreze în colectivitate, să facă faţă cerinţelor acesteia. Familiile în societatea 
modernă se confruntă cu solicitări ridicate, cu probleme care ocupă mult timp, deturnând atenţia necesară 
copiilor şi, uneori, din dorinţa de a le oferi siguranţa economică, petrec mai puţin timp cu cei mici. Dacă 
mai există şi lipsă de comunicare între şcoală şi familie, situaţia devine mai complicată. De aceea, şcolile 
încearcă să vină în întâmpinarea părinţilor prin organizarea unor activităţi comune, un rol important avându-
l lectoratele, deoarece prin intermediul acestora, cadrele didactice îi pot îndruma pe părinţi, îi pot face să 
înţeleagă rolul pe care îl are parteneriatul şcoală-familie în procesul de instruire a copiilor. Şcoala şi familia 
urmăresc acelaşi scop educativ, formarea tinerilor pentru a deveni personalităţi multilateral dezvoltate, care 
să poată face faţă dinamicii sociale, schimbărilor profunde şi multiple din societate. Pentru realizarea 
acestui scop unic este necesară unitatea de acţiune, concordanţa dintre mijloacele specifice de influenţare 
folosite în aceste două instituţii sociale. În cadrul acestei colaborări, rolul conducător îl are şcoala. Şcoala 
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este interesată să colaboreze cu familia, să-şi facă din ea un aliat, pentru ca acţiunea ei educativă se fie mai 
profundă şi de durată.  

Colaborarea şcolii cu familia este necesară şi în vederea unei informări reciproce cu privire la 
dezvoltarea copilului, la comportarea lui, pentru cunoaşterea lui multilaterală. Familia reprezintă primul 
factor în educaţia copiilor. După cum se ştie, influenţa familiei marchează evoluţia copilului. Putem spune 
că datorită necunoaşterii sau unor opţiuni subiective, familia nu contribuie întotdeauna pozitiv în ceea ce 
priveşte orientarea şcolară şi profesională a propriilor copii.  

Ţinând cont de influenţa socio-educaţională puternică a familiei, şcoala, profesorii şi ceilalţi factori 
educativi, trebuie să îndrume şi să coopereze cu multă pricepere şi măiestrie cu familia, deoarece este de 
dorit ca aceasta să contribuie, alături de ei, la o ştiinţifică şi eficientă orientare şcolară şi profesională a 
copiilor, fără a deturna aplicarea concepţiilor şi strategiilor acţionale corecte ale şcolii şi a celorlalţi factori 
educativi. O formă de colaborare sunt şedinţele cu părinţii, şedinţe care sunt un prilej de comunicare între 
şcoala şi familie. Principala menire a şedinţelor cu părinţii este informarea pedagogică. Părinţii vor primi 
informaţii pedagogice cu privire la formarea deprinderilor de muncă independentă la elevi, despre 
particularităţile de vârstă ale acestora, despre educaţia lor estetică, pregătirea temelor, petrecerea timpului 
liber, etc.  

Formarea şi educarea copilului în şcoală este strâns legată şi de ceea ce numim „cei şapte ani de 
acasă” dar şi de interesul pe care familia îl manifestă pentru şcoală, pentru învăţătură. În discuţiile avute cu 
părinţii e bine să fie prezentate mai întâi aspectele pozitive din activitate, succesele elevului sau schimbările 
lăudabile din comportamentul acestuia. Se va discuta cauza acestor neajunsuri şi împreună cu familia, dar 
se vor găsi măsurile necesare pentru îndreptarea elevului.  

În ceea ce îi priveşte pe elevi, aceştia au început să-şi asume mai multe responsabilităţi pentru studiu 
şi comportare în clasă, dacă au observat implicarea părinţilor, astfel că s-au îmbunătăţit notele şi lucrul la 
şcoală. În ceea ce îi priveşte pe părinţi, dacă au participat la lectorate, au colaborat cu şcoala mai mult, sau 
putut implica în mai mare măsură în nevoile educaţionale ale copiilor, au petrecut mai mult timp cu copiii 
la şcoală, au sponsorizat acţiuni ale şcolilor, au devenit mai conştienţi de abilităţile şi acţiunile copiilor, au 
simţit că au contribuit mai mult la educaţia propriului copil, au comunicat mai bine cu propriii copii şi cu 
profesorii.  

De aceea, prin activităţile noastre comune cu părinţii, încercăm să colaborăm cu familia pentru a 
observa şi la elevii noştri schimbări în bine, atât din punct de vedere al performanţelor şcolare, cât şi din 
cel al implicării active în activităţile ce se desfăşoară cu ei. Copilul este o taină pe care întâi trebuie să ne 
dorim să o descifrăm şi apoi să lucrăm neîntrerupt pentru asta, părinţi şi profesori. Trebuie să-l înţelegem, 
ca apoi să se înţeleagă pe sine şi lumea în care trăieşte.  

 

Bibliografie: 
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Crăciun în pandemie-Crăciun cu bucurie! 

 

Prof. Sorina Baltac 

Șc. Gim. „Tudor Vladimirescu”-Pitești 
 

 

Educația continuă și în mediul online, o știm cu toții, deoarece noi suntem cei care, în același timp, 
educăm, învățăm, ne lăsăm învățați, formați etc. 

Acest 2020 este un an cu totul special! Un an în care ne-am descoperit resursele interioare, un an în 
care ne-am dat seama cât de bogați am fost, câte posibilități am avut, cât de fericiți ar fi trebuit să ne simțim! 
Aceste lucruri le auzim în stânga și în dreapta pe platformele de socializare, la TV sau în presa scrisă. Nimic 
mai adevărat! 

Dar, să ne întoarcem la situația actuală, la posibilitățile pe care le avem acum: o multitudine de resurse 
educaționale, multe platforme prin intermediul cărora putem să împrăștiem informația, ecrane, camere de 
luat vederi, microfoane, căști etc. 

Foarte multe cadre didactice și elevi și-au transformat casele într-un mic studio de televiziune, iar pe 
noi înșine-protagoniștii unor emisiuni TV, reportaje, fotoreportaje, autori de resurse educaționale, crainici 
TV, moderatori ș.a.m.d. Oare, nu-i un lucru bun? 

Dar ce ne facem cu sentimentele? Ce ne facem cu trăirile interioare? Ce ne facem cu gândurile? 

Vine Crăciunul și cu el revine toată nostalgia anilor trecuți, atunci când aveau loc serbări destinate 
întâmpinării Nașterii Domnului, colinde cântate în holurile școlilor, în clase, în săli de spectacole, pe stradă, 
la porți, în case. Crăciunul bate la ușă și odată cu el ne năpădește o altă stare, aceea de a găsi în noi energia 
necesară de a-l petrece fără cei dragi, fără colindători în prag, fără îmbrățișări, fără strângeri de mâini. 

Nu vreau să întristez pe nimeni, ci doar să vă fac atenți la cât de bogați suntem încă! Avem colindători 
pe YouTube, pe Zoom, pe Google Meet, pe orice altă platformă utilizată. Avem chipuri luminoase, copii 
îmbrăcați frumos lângă brad, mesaje de mulțumire, deci, Crăciunul poate veni! 

Am descoperit în această perioadă că putem să ne adaptăm, că putem să renunțăm la multe obiceiuri 
care nu ne erau indispensabile, putem să simțim, putem să trăim! 

 

Să continuăm, deci! Sărbători cu bine! 
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE                                                                     
ÎN PARTENERIAT CU FAMILIA 

 

Prof. RAMONA SOROCEANU 

LICEUL TEHNOLOGIC “CLISURA DUNĂRII“ 

MOLDOVA NOUĂ /CARAŞ-SEVERIN 
 

Familia şi şcoala au un rol important în educarea copiilor, acţiunile celor doi agenţi educativi aflându-
se într-un raport de complementaritate. Este necesară o permanentă cooperare, care se poate realiza printr-
o multitudine de forme şi modalităţi. 

Termenul parteneriat este „definit ca asocierea a doi sau mai mulţi parteneri, iar în literatura de 
specialitate, parteneriatul reprezintă modalitatea, formală sau informală, prin care două sau mai multe părţi 
decid să acţioneze împreună pentru atingerea unui scop comun.” 

Prin încheierea parteneriatelor cu părinţii, aceştia sunt încurajaţi să ia parte la planificarea şi derularea 
programelor educative pentru copii, ceea ce implică o responsabilizare şi o eficienţă sporită. Astfel, părinţii 
au posibilitatea să-şi cunoască mai bine copiii, modul lor de manifestare în viaţa de grup, pot înţelege mai 
bine rolul lor educativ. Printre obiectivele principale ale colaborării dintre instituţiile educative şi familie 
putem aminti:  înlăturarea factorilor perturbatori în cadrul comunicării şcoală –familie;  creşterea gradului 
de implicare a părinţilor în toate activităţile şcolare şi extraşcolare;  schimbarea mentalităţii neadecvate a 
unor părinţi faţă de şcoală; cunoaşterea de către părinţi a posibilităţilor şi nevoilor psiho-fizice ale copiilor;  
învăţarea unor deprinderi şi tehnici de muncă intelectulală sub formă de activităţi comune elevi – părinţi – 
cadre didactice. Majoritatea părinţilor au nevoie de informaţii de bază referitoare la copiii lor.  

După părerea mea, cultivarea unor relaţii de parteneriat efectiv între şcoala şi familie, în sprijinul 
educaţiei şi creşterii copilului constituie cheia succesului viitor în adaptarea şi integrarea şcolară. Relaţiile 
de colaborare dintre părinţi şi unitatea de învăţământ pe care o frecventează copilul lor constituie primul 
pas către o educaţie deschisă, flexibilă şi dinamică a personalităţii copilului. Procesul de colaborare cu 
părinţii asigură atingerea scopului educaţional, şi anume de a obţine dezvoltarea globală a copilului. Prin 
colaborarea părinţilor cu şcoala, aceştia pot completa, sprijini şi dezvolta personalitatea copilului. 

Am considerat că ,implicând părinții în activități școlare și extrașcolare, acestea vor fi mai atractive 
pentru şcolari, iar părinții vor fi mai implicați și mai conștienți de actul didactic, de importanța şcolii în 
viața copilului, realizând, astfel progres în activitatea didactică.De multe ori familia este surprinsă de 
potenţialul propriului copil. 

Cântecul, dansul, recitarea de poezii sau interpretarea unor piese de teatru reprezintă câteva dintre 
formele de manifestare prin care copilul îşi satisface nevoia de afirmare de joc, căpătând încredere în 
propriul potenţial artistic şi cognitiv. De aceea o sărbătoare şcolară reprezintă un mijloc eficient de educare, 
de influenţare formativă a copiilor, de sudare a colectivului, de asigurare a unor contexte educaţionale  în 
care relaţionările se produc în condiţii inedite, de încurajare a talentului, de dezvoltare a aptitudinilor şi de 
stimulare a copiilor timizi sau mai puţin talentaţi. Este foarte indicat ca pe parcursul serbării să iniţiem 
momente interactive părinţi-copii :jocuri, scenete, recitare, dansuri populare, cântece pe care părinţii fie le 
cunosc, fie le învaţă împreună cu copiii. Toate acestea contribuie la sudarea relaţiilor dintre copii şi părinţi, 
atmosfera să fie mai caldă, de sărbătoare a tuturor vârstelor. 
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                Magia “Craciunului”-activitate in parteneriat cu părinţii clasei.Părinţii au pregătit(surpriză 
pentru copii)un minunat recital de colinde. 
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Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții 

Prof. Stafie Amalia Luciana 

Colegiul ”Vasile Lovinescu”, Fălticeni, jud. Suceava, România 
 

 

“Iubirea este necesară, deoarece pentru fiecare dintre noi nu este suficient faptul de a exista. Un 
copil  poate să trăiască fericit numai atunci când ştie că este iubit. Numai atunci devine complet el 
însuşi.” Luigi Verdi 

 
Educaţia a fost dintotdeauna valorizată de oameni, care au văzut în aceasta calea de acces la cultură, 

la o viaţă mai bună şi la un câştig mai mare. Cu alte cuvinte, educaţia reprezintă o modalitate de realizare 
personală şi de obţinere a recunoaşterii şi aprecierii celorlalţi. 

Educația este o activitate socială complexă care se realizează printr-un lanț nesfârșit de acțiuni 
exercitate în mod conștient, sistematic și organizat.1 

Dincolo de aceste variaţii de sens, la o primă vedere se poate constata că educaţia este una din 
componentele indispensabile ale existenţei sociale a individului, care intră în contact permanent cu valorile 
de orice natură ale societăţii.  

Propunându-şi să dezvolte în individ toată perfecţionarea de care este susceptibil, educaţia este o 
dimensiune constitutivă a fiinţei umane: Omul nu poate deveni om decât prin educaţie spune Kant, la modul 
imperativ.2  

Prin urmare, omul nu se naşte om: tot ceea ce constituie umanitate: limbajul şi gândirea, sentimentele, 
arta, morala - scrie O. Reboul - nimic nu trece în organismul noului născut fără educaţie (La philosophie 
de l’education).3 

În primul rând educaţia se realizează în familie, părinții fiind primii profesori ai copilului după care 
este continuată în instituţiile  de învăţământ.. Împreună cu părinţii, şcoala are un  rolul bine stabilit, 
contribuind astfel la  dezvoltarea primară a copilului.   

Rolul familiei este foarte important în dezvoltarea copilului, din următoarele puncte de vedere: fizic, 
intelectual, moral, estetic. Copiii au nevoie de adulți disponibili care să se implice în activitățile școlare 
zilnice. Aceștia  trăiesc un sentiment de mândrie atunci când părinţii  îi sprijină în realizarea sarcinilor de 
învăţare. În mod sigur aceste fapte au ecouri pozitive în formarea personalităţii copilului, 

Școala  trebuie să prezinte părinților toate activităţile școlare și extrașcolare care se desfăşoară atât în 
incinta cât şi în exteriorul şcolii . Cadrele didactice trebuie să iniţieze activităţi care să ofere familiei 
oportunităţi de a participa  împreună părinte-copil la diferite proiecte. 

,,Educaţia este un proces al vieţii şi nu o pregătire pentru viaţă. Cred că, şcoala trebuie să reprezinte  
viaţa actuală, viaţă tot atât de reală şi de vitală pentru copil ca aceea pe care el o duce în familia sa, cu 
vecinii săi, pe locurile lui de joacă.” (John Dewey)     
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2 Cucoş C.(coordonator), Bălan B., Boncu Ş., Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice, Ed. Polirom, 
Iaşi, pag.19 
3 Idem, pag.19 
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Importanța activităților educative realizate în parteneriat cu părinții 

Prof. Stan Adina-Lăcrămioara 

Școala Gimnazială ”Miron Neagu” Sighișoara 
 
Educaţia, definită în termeni foarte generali, este un proces al cărui scop esenţial este de a uşura o 

anumită modificare de comportament. Părinţii sunt primii profesori ai copilului, ei începând educarea lui 
în mediul familial. De cele mai multe ori, comportamentul parental este inspirat din propria experienţă de 
viaţă a acestora, astfel perpetuând atât aspecte pozitive cât şi negative, pe parcursul mai multor generaţii. 
Împreună cu părinţii, şcoala îşi are rolul bine stabilit, intervenind în dezvoltarea primară a copilului.  

Participarea activă a părinților în viața școlară a copiilor se materializează printr-o mai bună autostimă 
a copiilor, un randament școlar mai bun, relații și atitudini pozitive ale părinților despre școală. Familia și 
școala trebuie să împartă responsabilitățile în educarea copiilor. Ambii au un rol fundamental în dezvoltarea 
integrală a copilului. Colaborarea familiei cu școala are o importanță majoră, cu efecte pozitive asupra 
elevilor, părinților, profesorilor, școlii și comunității. Între familie și școală trebuie să existe o comunicare 
foarte strânsă. Dacă un profesor vrea să educe, trebuie să colaboreze cu părinții, pentru ca efortul pe care îl 
realizează la clasă să aibă continuitate și în restul zilei. 

Copilul din ziua de azi simte nevoia de adulţi disponibili pentru a-i respecta ritmul de viaţă, de adulţi 
care să participe la jocurile sale şi care să-i transmită zilei de mâine un om care nu poate proveni dintr-un 
sistem de învatământ clasic şi dintr-o familie care nu-şi asumă toate rolurile. Informarea şi formarea 
părinţilor în ceea ce priveşte şcolaritatea copilului presupune, ca fiecare părinte să cunoască: obligaţiile 
legale privind educaţia copilului, importanţa atitudinii lui pentru reuşita şcolară a copilului, metodele de 
colaborare cu şcoala. În acest scop este necesar un dialog între profesori şi părinţi; profesorii trebuie să 
primească o pregătire în materie de relaţie cu părinţii iar competenţa lor în această materie trebuie 
considerată ca o aptitudine profesională; părinţii trebuie să fie pregătiţi pentru a juca rolul lor educativ în 
cooperare cu profesorii; şcolile trebuie să asigure părinţilor asistenţa necesară. 

Cooperarea profesor-părinte în beneficiul elevului vine în completarea participării părinţilor la 
gestiunea şcolii. Ca responsabili legali ai educaţiei copiilor lor ei au responsabilitatea de a influenţa natura 
acestei educaţii; modelele participative pot ajuta la coordonarea eforturilor educative şi la orientarea 
adaptării şcolii la schimbările din societate; influenţarea pe plan local asupra rezolvării problemelor şi luării 
deciziilor. Cu alte cuvinte participarea poate stimula iniţiativele si inovaţiile. 

Şcolarizarea este o etapă importantă, dificilă, cu implicaţii profunde în evoluţia copilului. Acest 
moment îi prinde nepregătiţi pe marea majoritate a părinţilor iar comportamentul   familiei intervine astfel 
de cele mai multe ori  într-un mod  apăsător, ceea ce poate  să conducă pe o cale greşită dezvoltarea 
intelectuală şi emoţională a acestuia. 

Toţi adulţii care fac parte din viaţa unui copil (părinte, bunic, profesor) ar trebui să înţeleagă că acesta 
aşteaptă de la ei să-şi amintească  şi să înţeleagă că au fost cândva de vârsta lui. 

Școala trebuie să-şi deschidă porţile pentru ca familia să cunoască şi să participe la activităţile ce se 
desfăşoară în incinta şi în exteriorul şcolii dar organizate de aceasta. Cadrele didactice trebuie să iniţieze 
activităţi care să ofere familiei oportunităţi de a participa alături de copil, de a cunoaşte copilul în situaţii 
diverse, de a se bucura alături şi cu copilul de realizările lui, de a lucra împreună părinte-copil la diferite 
proiecte.  

Un real PARTENERIAT între ŞCOALĂ şi FAMILIE nu  este cel înscris pe o coală de hârtie semnat 
de părinte şi director, este relaţia activă, de implicare şi de o parte şi de cealaltă, este bucuria şi tristeţea, 
este succesul şi eşecul, este zbaterea şi rezultatul din care beneficiarul este COPILUL. 

COPILUL – o taină pe care întâi trebuie să ne dorim să o descifrăm şi apoi să lucrăm neîntrerupt 
pentru asta, părinţi şi profesori. Trebuie să-l înţelegem, ca apoi să se înţeleagă pe sine şi lumea în care 
trăieşte.  
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IMPLICAREA PĂRINȚILOR ÎN ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE 

 

 Prof. STAN ARGENTINA-FLORENTINA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „REGINA MARIA”, BUCUREȘTI 
 
 
Implicarea părinților în activitățile școlii reprezintă o bună practică pe care ar trebui să o aplice toate 

cadrele didactice din învățământul preuniversitar.  
Frecvent, părinții asteaptă mai mult de la școală și nu fac mai nimic pentru dezvoltarea unei relații 

mai strânse cu proprii copii. Pentru ei școala este singura responsabilă de educația copiilor. Dezintersul 
părinților poate nărui tot efortul pe care profesorii îl depun la orele de curs. Profesorul  trebuie să fie 
interesat să știe mai multe despre situația pe care elevul o are acasă, despre preocupările și modul de viață 
al acestuia. Fără implicarea și ajutorul părinților, sistemul educativ nu își găsește singur căile prin care își 
poate îmbunătății performanța și modul de lucru. 

Părinţii pot fi atraşi alături de şcoală prin forme variate de activităţi extraşcolare, determinându-i să 
adere la ideea de colaborare activă, acceptând rolul de factor răspunzător în devenirea propriului copil. Deși 
părinții consideră că ei știu ceea ce este bine, pentru că ei aleg, caută și se interesează despre diferite opțiuni, 
acceptul copilului este cel care îi ajută să se implice și să obțină ceva din ceea ce eiîși propun. Părinții care 
au luat parte la activitățile extrașcolare și-au manifestat interesul și aprobarea față de educația oferită de 
școală în general. 

Ca urmare a activităţilor desfășurate împreună cu părinții, legătura şcolii cu familia se poate 
îmbunătăţi considerabil, părinţii simţindu-se utili, prezentând în acest fel un interes mai mare pentru şcoală. 
Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. 

Creșterea implicării părinților reprezintă un factor important în dezvolarea și creșterea copiilor. O 
bună colaborare a părinților cu școala poate îmbunătăți procesul de educație. Părinţii sunt, în general, 
parteneri activi în desfăşurarea unor programe care se desfășoară în cadrul şcolii. De asemenea, părinţii pot 
fi atraşi alături de şcoală prin forme variate de activităţi extraşcolare, determinându-i să adere la ideea de 
colaborare activă, acceptând rolul de factor răspunzător în devenirea propriului copil. 

Părinții pot veni chiar cu idei de realizare a unor activităţi extraşcolare: excursii, concursuri, programe 
artistice care fac mai vizibile manifestările elevilor, precum și rezultatul muncii lor.Aceste activităţi 
extraşcolare au un impact mare în rândul părinţilor, care  experimentează astfel relaţii inedite cu copiii lor, 
fapt care îi poate determina să-şi schimbe radical, în mod pozitiv, atitudinea faţă de şcoală. 

Ca urmare a activităţilor derulate împreună cu părinții, legătura şcolii cu familia s-a îmbunătăţit 
considerabil, părinţii simţindu-se utili, prezentând în acest fel un interes mai mare pentru şcoală. Activităţile 
extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, produc bucurie, facilitează 
acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, 
operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se afirme conform naturii sale. Copiii se 
autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, asumându-şi 
responsabilităţi. 

Profesorul are, prin acest tip de activitate, posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să 
le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal - pregătirea copilului 
pentru viaţă. Realizarea acestor obiective depinde în primul rând de educator, de talentul său, de dragostea 
sa pentru copii, de modul creator de abordare a temelor prin punerea în valoare a posibilităţilor şi resurselor 
de care dispune clasa de elevi . 

Orice activitate școlară poate deveni extrașcolară prin prelungirea ei într-un context exterior școlii. 
Părinții sunt puși astfel în fața unei game variate de activități care sunt toate foarte atrăgătoare și tentația de 
le face loc tuturor este mare. Deși părinții consideră că ei știu ceea ce este bine,pentru că ei aleg, caută și se 
interesează desprediferite opțiuni, acceptul copilului este cel care îi ajută să se implice și să obțină ceva din 
ceea ce eiîși propun. Părinții care iau parte la activitățile extrașcolare își manifestă astfel interesul 
șiaprobarea față de educația oferită de școală. 

1448



Pentru  creșterea implicării părinților în activitățile școlii apreciem că sunt necesare a fi aplicate 
constant următoarele exemple de bune practici: 

• elaborarea de către fiecare școală a unor programe – numite programe de educare/implicare a 
părinților în activitatea școlară - care să fie cunoscute de elevi și părinți care să contribuie la creșterea 
implicării și responsabilizării părinților în activitățile școlare; 

• obținerea unei implicări benevole a părinților, de bună voie, care numai astfel poate fi benefică, iar 
sprijunul acordat este real; 

• implicarea părinților în activitățile extrașcolare; 
• participarea părinților, alături de copil, la activitatea de învățare de acasă. 
Deși părinții elevilor din instituțiile educaționale situate în zone defavorizate sunt, ca toți părinții 

extrem de ocupați cu problemele familiale sau profesionale curente, este în interesul lor evident, dar și al 
tuturor celorlalți actori educaționali și locali care au legătură cu problemele educaționale, să se implice în 
rezolvarea problemelor educaționale, semnalate de instituția educațională și, împreună cu factorii de 
conducere ai școlilor în cauză sau ai instituțiilor/autorităților locale să găsească cele mai bune căi și mijloace 
pentru a rezolva cu succes toate problemele apărute în domeniul educației incluzive. 

            
 Bibliografie: 
- Cernea Maria, Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea procesului de 

învăţământ, în “ Învăţământul primar“ nr. 1, Bucureşti, Editura Discipol, 2000. 
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PROIECT DE PARTENERIAT 

”DOI PARTENERI  ACELAȘI SCOP-EDUCAREA COPILULUI” 

  

Prof. Florina Stan 

Grădinița cu Progam Prelungit Nr. 14 Târgoviște 
 

DESCRIEREA PROIECTULUI: 

Prin derularea acestui proiect , ca educatoare cu experiență didactică de peste 10 ani, recunosc și 
incercăm să accentuăm rolul părinților de prim-educatori ai copiilor și vom încerca să-i determinăm să-și 
ridice semne de întrebare și îndoieli privind propriile metode folosite în educarea copiilor lor. 

                    

MOTIVAȚIE: 

 Din analiza SWOT efectuată pe baza datelor despre copiii din grupa cu care lucrez, furnizate de 
părinți, de observarea curentă a comportamentului lor în colectivitate și evaluarea lor 
inițială/continuă/sumativă s-au desprins următoarele: 

• Grupa cuprinde copii care s-au adaptat mai greu la regimul grădiniței, fiind dependenți de prezența 
părinților (a mamei în special); 

• Sunt copii ce acceptă mai greu cerințele impuse de colectivitate, manifestând agresivitate, 
încăpățânare, capricii; 

• Unii părinți folosesc intens pedepsele sau recompensele în momente nepotrivite; 
• Unii părinți pun accent pe satisfacerea condițiilor materiale , punând pe planul al doilea 

afectivitatea; 
• Majoritatea se bazează pe intervenția educativă a grădiniței, necunoscând strategii adecvate de 

acțiune pozitivă în relația cu proprii copii. 
 

PROIECTUL URMAREȘTE: 

• Dobândirea de către părinti a unor abilitați care să sprijine formarea de comportamente adecvate la 
copii, pentru relaționarea mai bună a acestora în cadrul grupurilor; 

• Aducerea la cunoștintă  părinților a strategiilor de cunoaștere a copilului; 
• Crearea de oportunități pentru valorificarea experiențelor pozitive dobândite de aceștia în educația 

copilului; 
• Acceptarea de către copii a regulilor după care functionează microgrupurile sociale (familie, 

grădiniță, grup de prieteni, anturaj de joacă, vecini, etc.). 
 

PUNCTE TARI (ale aplicării proiectului): 

• Se vor înlatura cel puțin unele dintre cauzele ce determină comportamente indezirabile la copii; 
• Se va înlesni acomodarea copiilor la viața de grup; 
• Se vor putea corecta comportamentele incompatibile cu viata de grup; 
• Părinții vor învăța mai multe despre etapele dezvoltării copilului; 
• Părinții își vor putea descoperi copilul sub diferite aspecte pe care le implica viața în colectivitate; 
• Părinții îți vor împărtăși experiențele; 
• Familia va învăța să abordeze dintr-o altă perspectiva relația cu copilul; 
• Părinții se vor împrieteni între ei; 
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• Relația grădiniță-familie se va întări; 
• Va spori încrederea familiei în grădiniță; 
• Va spori eficiența activităților instructiv-educative desfășurate n grădiniță; 
• Se va promova imaginea pozitivă a grădiniței. 
 

PUNCTE SLABE: 

• Este posibil ca unii părinți să nu trateze cu interes acest proiect; 
• Este posibil ca unii părinți să se manifeste în mod nedorit; 
• Se generează un grad sporit de stres pentru părinți și educatoare. 
 

SCOPUL PROIECTULUI: 

• Ușurarea adaptării copiilor la cerințele microgrupului; 
• Dobândirea de către părinți a unor abilități de relaționare cu copiii. 
 

OBIECTIVE GENERALE: 

• Determinarea cauzelor care au generat la copii efecte nedorite în plan comportamental; 
• Instrumentarea părinților cu noi strategii de relaționare cu copiii lor; 
• Implicarea directă a părinților în ameliorarea bazei materiale a grupei și în crearea unui ambient 

prietenos în sala de grupă.   
 

OBIECTIVE OPERATIONALE: 

• Să identificam trei comportamente neadecvate în perioada 15 sept.-15 oct. 
• Să descoperim trei cauze care determină tulburările afective ale copiilor; 
• Să consiliem părintii în scopul învățării strategiilor de relaționare și comunicare cu copiii lor, în 

vederea fixării comportamentelor dezirabile la aceștia în decurs de două luni; 
• Să informăm părinții despre “regulile copilului”; 
• Să valorificăm experiența pozitivă dobândită de părinți în relațiile cu copiii lor; 
• Sa creăm oportunități ca părinții să se cunoască și să se împrietenească între ei, să participe la 

rezolvarea unor probleme privind crearea ambientului prietenos în sala de grupă. 
METODE/TEHNICI DE LUCRU: 

• Consiliere, dezbateri, vizionarea unui documentar, ședințe cu părinții, lucrul in echipa, expoziție 
foto și cu lucrări ale copiilor/părinților. 
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“ Magia sarbătorilor de iarnă! Tradiții si obiceiuri! " 

Importanța activităților educative in parteneriat cu părinții 

Prof. Stan Lidia 

Grădinița cu P.P. nr.11, Structură: Grădinița cu P. N. nr. 58 

Brăila, Grupa: mixtă 

 
În familie se formează cele mai importante deprinderi de comportament: respectul, politeţea, cinstea, 

sinceritatea, decenţa în vorbire şi atitudine, adică ,, cei şapte ani de acasă ’’.  Uneori părinţii uită că trebuie 
să facă front comun cu educatorii, deoarece şi unii şi alţii nu doresc decât dezvoltarea armonioasă a elevului, 
educarea şi îmbogăţirea cunoştinţelor acestuia.  Se întâmplă totuşi ca ceea ce consideră părinţii a fi o măsură 
corectă pentru copilul lor într-o anumită situaţie, să nu fie tocmai ceea ce are nevoie copilul în acel 
moment.  De aici apar conflictele, rupturile dintre membrii familiei, renunţarea la intervenţii din partea 
părinţilor care sunt depăşiţi de situaţie . Între familie şi şcoală trebuie să existe o permanentă colaborare 
care se poate realiza prin vizite reciproce , şedinţe şi lectorate cu părinţii. 

Deoarece trecem printr-o perioada de carantina, toate intîlnirile cu copiii si cu părintii se fac pe diverse 
platform de socializare. 

Un parteneriat familie – şcoală este relaţia cea mai profitabilă pentru toti cei ce participă la acest 
demers. Parteneriatul va fi eficient dacă fiecare parte va reţine că acelaşi subiect este copilul nostru şi 
preşcolarul nostru.  Cadrele didactice află cum este fiecare copil, în ce mod ajunge mai repede la succes, ce 
îl interesează şi-l pasionează, iar părinţii vor cunoaşte în ce momente să-l susţină pe preşcolar, în ce fel să-
l motiveze şi să-l ajute.  

Grădinița este instituţia socială în care se realizează educaţia organizată a tinerei generaţii .  Ea este 
factorul decisive şi pentru  formarea unui om apt să contribuie la dezvoltarea societaţii, să ia parte activă la 
viaţa, să fie pregătit pentru muncă și societate.   

Procesul de învăţământ este cel care conferă grădiniței rolul decisiv în formarea omului. Menirea 
grădiniței nu este numai de a înzestra  copiii cu un bagaj de cunoştinţe cât mai mare, ci şi de a stimula 
calitatea de om. 

Parteneriatul educaţional se aplică la nivelul tuturor acestor relaţii.  Colaborarea dintre grădinița şi 
familie presupune o comunicare efectivă şi eficientă, o unitate de cerinţe şi o unitate de acţiune când este 
vorba de interesul copilului. 

Preșcolaritatea  este o etapă importantă, dificilă, cu implicaţii profunde în evoluţia copilului. Acest 
moment îi prinde nepregătiţi pe marea majoritate a părinţilor iar comportamentul   familiei intervine astfel 
de cele mai multe ori  într-un mod  apăsător, ceea ce poate  să conducă pe o cale greşită dezvoltarea 
intelectuală şi emoţională a acestuia. 

Toţi adulţii care fac parte din viaţa unui copil (părinte, bunic, profesor) ar trebui să înţeleagă că acesta 
aşteaptă de la ei să-şi amintească  şi să înţeleagă că au fost cândva de vârsta lui. 

Pentru ca un copil să aibă succes în şcoală şi mai apoi pe parcursul vieţii, trebuie sa ia parte la toate 
actiunile intreprinsein familie, direct, indiferent de vârsta, Participarea copiilor în  viața emoțională, socială 
a familiei , îl dezvolta și îl pregătește pentru viață.  

1452



Dacă perioada de carantină va mai dura, și se vor apropia sărbătorile asteptate de toți românii și mai 
ales de către copii, m-am gandit ca să organizez o serbare , folosind platforma de socializare Zoom, unde 
fiecare copilaș va invăța o poezie, se va îmbrăca ca de sărbătoare, și pe rând vor recita poezii despre Moș 
Crăciun , despre Crăciun , despre colindători.  

De asemenea, voi intercala cu colinde, auditii muzicale specifice evenimentului, iar acolo unde 
cântecul permite efectuarea unor mișcări de dans, vor fi invitați să danseze. 

Toată activitatea copiilor nu se poate desfățura fară ajutorul părinților, care îi vor învăța pe copii 
poeziile, le vor urmări evolutia, le vor acorda sprijinul cuvenit.  

Copiii vor fi încredințați că Moș Crăciun urmăreste de undeva această serbare și va avea grijă să îi 
răsplătească după cum se cuvine și după cum este traditia la români. 

Deci, încă odată, parteneriatul educativ cu părinții, se poate desfășura și în aceste condiții de 
pandemie, chiar dacă nu așa cum am fost obișnuiți, pentru a nu lăsa un gol în sufletul copiilor care trec mai 
greu prin această perioadă,  

Implicarea familiei și a copiilor în respectarea tradițiilor specifice poporului român , vor duce la 
transmiterea acestora din generație în generație. 
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SERBAREA DE CRĂCIUN – PRILEJ DE OPTIMIZARE                                                           
A RELAȚIEI ELEV-PROFESOR-PĂRINTE 

Profesor Maria Stan 

Liceul Tehnologic ”Grigore Antipa” Bacău 
 

Indiferent de vârstă, luna decembrie înseamnă bucurie, povești, magie pentru că se apropie Crăciunul 
cu  daruri, cu momente petrecute alături de familie și de cei dragi. Indiferent de vârstă, bucuria Sărbătorilor 
este împletită cu bucurie a dărui și de a primi în primul rând atenția celor din jur. O serbare, în decembrie, 
organizată cu 1 – 2 zile înaintea vacanței de iarnă este un bun prilej pentru a aduce spiritul Crăciunului 
printre elevii unei școli și părinții acestora și totodată de a îmbogăți relația elevi – profesori – părinți.  

Crăciunul este cea mai frumoasă sărbătoare a anului iar noi românii avem tradiți și obiceiuri deosebit 
de frumoase, începând cu frumoasele colinde și mergând până la preparatele culinare tradiționale. Crăciunul 
este ziua în care s-a născut Iisus Hristos și în ajunul Crăciunului, există obiceiul de a merge cu colindul. 
Colindele sunt cântece tradiționale formate din povestea nașterii lui Iisus Hristos și urări de bine și de belșug 
pentru toți cei care le ascultă. Toți copiii învață de mici colinde, dar în fiecare an colidatul devine o 
experiență unică, pentru că pe măsură ce cresc, copiii descoperă sensuri și trăiri noi, mai ales atunci când 
au de interpretat colinde în fața părinților. Prezența părinților la o serbare, indiferent de vârsta elevilor, nu 
face altceva decât să sublinieze încă o dată, dragostea și atenția pe care părinții o acordă necondiționat 
copiiilor. Aceste idei prezentate clar și cu căldură părinților, astfel ca ei să rezoneze cu dorința noastră a 
dascălilor, de a colabora pentru a organiza o activitate extracurriculară, aduce mari beneficii și pentru elevii 
participanți și pentru părinți dar și pentru profesori. 

Anul trecut, în noiembrie, împreună cu încă două colege, am gândit și am proiectat  ”Poveste de 
Crăciun”, o activitate complexă prin care am dorit să implicăm părinți și elevi, o activitate cu trei părți 
distincte, prin care să scotem în evidență tradițiile noastre de Crăciun dar și frumosul obicei de a dărui. 
Prima activitate din intitulată ”Colăceii aurii” a constat în realizarea de colăcei în atelietul de Industrie 
alimentară” cu elevi din clasa a XI-a brutari și trei mămici ale acestor elevi. Această activitate a fost 
coordonată de colega noastră maistru instructor care a mobilizat părinții eleviilor pentru a procura materiile 
prime necesare realizării de colăcei și la solicitarea părinților, de pachețele cu fursecuri destinate vânzării 
și colectării de fonduri din care să se facă daruri elevilor cu situații materiale precare. Tot colega noastră a 
organizat atelierul și elevii, astfel ca în câteva ore să poată obține produsele propuse. Au fost invitați și 
părinții să participe la obținerea produselor de patiserie, dar doar 3 mame au avut timpul necesar și s-au 
implicat și la prepararea colăceilor și fursecurilor. Rezultatul activității a fost unul deosebit de îmbucurător 
pentru că abia cu acest prilej mamele au reușit să vadă cu adevărat câte cunoștințe au elevii și câtă implicare 
există din partea profesorilor în deslușirea tainelor unei frumoase meserii cum este cea de brutar – patiser.  

A doua activitate ”Târgul de Crăciun” a fost coordonată de colega, care economistă fiind, a organizat 
o expoziție cu vânzare a produselor realizate de elevi, respectiv a pachețelelor cu fursecuri. Activitatea a 
fost un bun prilej pentru elevii care au organizat standul și au prezentat produsele de a exersa cunoștințele 
de marketing și de a se bucura de sumele colectate pentru a face bucurii colegilor cu venituri modeste. 
Bucuria elevilor a fost susținută de profesorii și părinții care au cumpărat fursecuri și au donat bani. După 
încheierea vânzării produselor, colega noastră împreună cu câțiva părinți au mers la cumpărături și au 
cumpărat plovere și dulciuri pentru 12 elevi cu probleme financiare.  

A doua activitate, intitulată ”Covrigei, zugălăi”, a constat într-o serbare, prilej de a pune în evidență 
deprinderile artistice ale elevilor. De aceată activitate m-am ocupat eu și pe lângă conținuturi (colinde, o 
scenetă, ”Steaua”), am avut în vedere și atmosfera încărcată de emoții, de veselie și de destindere. Am 
gândit costumația elevilor, accesoriile necesare, bradul frumos împodobit, fondul și semnalele sonore, jocul 
de lumini, deoarece toate acestea asigură îmbinarea armonioasă într-un întreg care este menit să sporească 
educația estetică a elevilor dar și bucuria părinților. După ce elevii au colindat sau și-au interpretat rolurile, 
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au primit, așa cum este în obiceiul nostru colăcei, mere și nuci. Am consultat și am primit sprijinul părinților 
din clasa mea și chiar am primit idei și ajutor deosebit. Un părinte s-a gândit și chiar înaintea serbării a venit 
cu un costum de Moș Crăciun și a dorit ca la final de serbare să ureze tuturor bunăstare și sănătate și să 
ofere celor 12 elevi pachetele pregătite. 

La analiza acestui proiect, dincolo de faptul că noi ne-am dorit să punem în evidență tradițiile și 
obiceiurile de Crăciun, concluzia noastră a profesorilor au fost că la orice activitate, sprijinul părinților duce 
la optimizarea relației elev – părinte – elev. Atfel de activități bine organizate și manageriate pot schimba 
atitudinea elevilor și părinților față de actul educațional derulat într-o școală. După activități am reușit să 
vedem o mai mare apropiere a părinților și copiilor dar am descoperit și o îmbunătățire a participării elevilor 
la actul educațional.  

Legătura stabilită anul trecut, a rămas puternică și am primit cu plăcere propunerea unora dintre 
părinții implicați anul trecut, propunere prin care s-au oferit să cumpere ei elevilor defavorizați dulciuri, 
deși în condițiile de pandemie nu am mai avut cum să organizăm o serbare cu aceeași atmosferă de magie. 
Serbarea a fost pe 18 decembrie și elevii au colindat pe meet. Dar magia Crăciunului și bunătatea a adus 
bucurie totuși unor elevi care au primit daruri. Sperăm să se păstreze tradiția și mai sperăm ca în 2021 să 
avem prilejul să organizăm din nou proiectul ”Poveste de Crăciun”.  
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Importanța activităților educative realizate în parteneriat cu părinții 
 

Stanciu Adina Mixandra – Liceul Tehnologic Sebes 
 

Elevii, parintii, profesorii... triunghiul de aur al educatiei. 

Bineinteles in cadrul procesului instructiv-educativ elementul central al activitatii este elevul, la fel 
cum in familie elementul central este copilul , dezvoltarea , educarea si pregatirea pentru viata al acestuia. 

In cadrul scolii elevul nu trebuie sa deprinda doar competente, cunostinte din diferite domenii ci 
trebuie sa fie indrumat pentru a deprinde competente de adaptare la viata, la piata muncii. 

Pentru a forma oameni pregatiti pentru viata si bineinteles pentru piata muncii, parintii si profesorii 
trebuie sa coopereze in permanenta. 

Profesorii trebuie sa urmareasca dezvoltarea elevilor pe parcursul anilor de studiu, frecventa la ore, 
abilitatile pe care elevul le dovedeste in anumite domenii in care poate exceleaza; la randul sau parintele 
trebuie sa creeze cadrul propice pentru invatare al elevului, sa cultive o atitudine pro invatare si pro scoala, 
sa pastreze in permanenta legatura cu scoala iar elevul sa stie ca acest fapt este real. 

In afara acestei relatii de colaborare intre scoala si parinte, un rol important il au activitatile educative 
desfasurate in comun scoala-elevi-parinti. 

Activitatile educative desfasurate in parteneriat cu parintii trebuie adaptate nivelului de dezvoltare al 
copiilor, la nivel prescolar vom avea alte activitati decat la nivel gimnazial sau liceal. 

Există mai multe forme concrete de colaborare dintre scoala si familie: organizarea de expozitii in 
care se prezinta lucrarile copiilor pe diferite teme si se discuta pe baza lor; vizite organizate la diferite 
obiective ( intreprinderi, muzee, obiective istorice, obiective turistice, etc) din orasul in care se afla scoala; 
participarea parintilor la excursiile organizate de scoala; organizarea unor ateliere de lucru la care sa 
participe si parintii, ateliere prilejuite de diferite ocazii ( sarbatori, schimbarea anotimpurilor, etc).; etc. 

Toate activitatile educative realizate in parteneriat cu parintii pot porni de la discutii cu acestia si 
propuneri de activitati din partea parintilor sau a elevilor. 

Daca exista deschidere spre comunicare si daca atat scoala cat si parintii constientizeaza ca elementul 
central este copilul si binele acestuia, activitatile educative desfasurate in parteneriat cu parintii nu pot avea 
decat efecte pozitive asupra tuturor celor implicati. 

Printre efectele pozitive obtinute din activitatile educative in parteneriat cu parintii putem aminti: 
consolidarea increderii in scoala ca institutie si in corpul profesoral; cunoasterea elevilor,profesorilor si a 
parintilor in alt context decat cel oficial; constientizarea faptului ca toti suntem fiinte umane care au nevoie 
de comunicare, indrumare, relationare, socializare; cresterea increderii in viitor; etc. 

Cu siguranta sunt mult mai multe efecte pozitive ale activitatilor educative desfasurate in parteneriat 
cu parintii. Nu ne ramane decat sa mentinem canalele de comunicare deschise cu parintii, sa fim proactivi 
si sa concluzionam fiecare in parte efectele. 

 

Bibliografie: 

- http://www.asociatia-profesorilor.ro/parentingul-si-stilul-de-comunicare-la-adolescenti.html 
- https://edict.ro/implicarea-parintilor-in-activitatile-scolare-si-extrascolare/ 
- https://www.concursurilecomper.ro/rip/2017/ianuarie2017/03-ContescuCarmen-

Colaborare_familie-scoala.pdf 
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Importanța activităților educative 

în parteneriat cu părinții 

 

 Stanciu Alina  Bianca  

Grădiniţa cu P.P. Nr. 28 Braşov  
 

 

 

Grădiniţa este un important mediu de socializare, îi ajută 
pe copii să interacţioneze cu alţi copii, dar şi cu adulţi şi le oferă 
acestora un mediu primitor, adecvat învăţării. Totodată, 
grădiniţa oferă suport pentru valorificarea potenţialului fizic şi 
psihic al fiecărui copil, pentru dezvoltarea capacităţii de a intra 
în relaţie cu ceilalţi copii şi cu adulţii. De asemenea, grădiniţa 
sprijină copilul în interacţiunea cu mediul, favorizează 
descoperirea de către fiecare copil a propriei identităţi şi îi 
formează o imagine de sine pozitivă. Dar educaţia copiilor, 
priviţi ca cei mai tineri membri ai unei comunităţi, este 

responsabilitatea întregii comunităţi. Ea este leagănul creşterii şi devenirii copiilor ca viitori adulţi 
responsabili de menirea lor în folosul întregii comunităţi, motiv pentru care cel mai important parteneriat 
care este necesar a fi implementat este cel dintre grădiniţă şi familie.  

Colaborarea dintre grădiniţă şi familie presupune nu numai o informare reciprocă cu privire la tot 
ceea ce ţine de orientarea copilului ci şi pregătirea părinţilor pentru toate problemele ce le comportă această 
acţiune. O bună colaborare între familie și grădiniţă se poate realiza prin parteneriate. Motivul principal 
pentru crearea unor astfel de parteneriate este dorinţa de a ajuta copiii să aibă succes la şcoală și, mai târziu, 
în viață. Atunci când părinţii, şcolarii și ceilalţi membri ai comunității se consideră unii pe alţii parteneri în 
educaţie, se creează în jurul şcolarilor o comunitate de suport care începe să funcţioneze. Parteneriatele 
trebuie văzute ca o componentă esenţială în organizarea școlii şi a clasei de elevi. Ele nu mai sunt de mult 
considerate doar o simplă activitate cu caracter opţional sau o problemă de natura relaţiilor publice. 

Parteneriatele dintre școli, familii și comunitate pot ajuta profesorii în munca lor, perfecţiona 
abilităţile şcolare ale elevilor, îmbunătăţi programele de studiu și climatul şcolar, îmbunătăţi abilităţile 
educaţionale ale părinţilor, dezvoltă abilităţile de lideri ale părinţilor, conecta familiile cu membrii şcolii și 
ai comunităţii, stimula serviciul comunității în folosul şcolilor, oferi servicii şi suport familiilor şi crea un 
mediu mai sigur în şcoli. Activităţile desfăşurate în parteneriat cu părinţii sunt modalităţi propice pentru 
atingerea unor obiective comune în ceea ce priveşte educaţia preşcolarilor, la acestea adaugându- se 
plăcerea de a fi alături de colegi, activităţile desfăşurându-se într-o atmosferă de voie bună, având, pe lângă 
valoarea social-educativă şi un efect reconfortant. Importanța unei relații bune între familie și școala, au un 
scop comun acela de dezvoltare globală și armonică a copiilor și, prin urmare, trebuie să fie o sarcină 
comună. 

Copilul din ziua de azi simte nevoia de adulţi disponibili pentru a-i respecta ritmul de viaţă, de adulţi 
care să participe la jocurile sale şi care să-i transmită zilei de mâine un om care nu poate proveni dintr-un 
sistem de învatământ clasic şi dintr-o familie care nu-şi asumă toate rolurile. Ca responsabili legali ai 
educaţiei copiilor lor ei au responsabilitatea de a influenţa natura acestei educaţii; modelele participative 
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pot ajuta la coordonarea eforturilor educative şi la orientarea adaptării şcolii la schimbările din societate; 
influenţarea pe plan local asupra rezolvării problemelor şi luării deciziilor. Cu alte cuvinte participarea 
poate stimula iniţiativele si inovaţiile. 

În cadrul acestui an şcolar am realizat diferite activităţi educative care să adune împreună întreaga 
grupă de copii. Preşcolarii sunt de grupă mică şi atunci nevoia de comunicare şi de a construi o bază solidă 
pentru relaţia grădiniţă-părinţi este una necesară.  

 

Prima activitate realizată împreună cu părinţii s-a numit: O poveste pentru copilul meu. Aceasta s-a 
desfăşurat pe o platformă online unde prin rotaţie câte un părinte citeşte o poveste pentru toţi ceilalţi copii. 
La final dezbatem subiectul poveştii, ne salutăm şi ne cunoaştem între noi adresându-ne cât mai multe 
întrebări.  

 

Pentru că această activitate a fost atât de bine primită de preşcolari, părinţii 
si-au manifestat dorinţa pentru a coopera în realizarea unor decoraţiuni de Crăciun 
împreună cu cei mici. După ce am realizat aceste decoraţiuni le-am donat unei 
asociaţii care le va vinde pentru a ajuta mai departe alte persoane. Bucuria copiilor 
a fost mare , s-au bucurat de timpul petrecut împreună cu cei dragi, au râs şi am 
cântat multe colinde împreună. Toate acestea s-au relizat în mediul online însă ne-
am simţit atât de aproape încât activitatea a trecut într-o clipă. 
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Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții 

Profesor înv. primar Stanciu Camelia  

Școala Gimnazială Nr. 3 Râșnov 

 
Parteneriatul școală– familie are o importanță deosebită în dezvoltarea fizică și psihică a școlarilor, 

în educația lor. Acesta se impune a fi realizat încă de la vârsta şcolară, întrucât avantajele sunt divese şi 
constructive în egală măsură pentru părinţi şi şcolari cât şi pentru cadrele didactice. Familia în speță părinţii 
trebuie să cunoască  mediul în care copiilor învaţă, acţionează, interacționează, se joacă cât şi 
comportamentul acestora, pentru a se putea înlătura eventualele probleme care vor apărea. Cu cât cunosc 
mai bine activitatea desfășurată în școală de copiilor lor cu atât și siguranța că școlarii au parte de cea mai 
bună educație. Modalitățile de colaborare între școală-familie sunt multiple iar disponibilitatea celor din 
urmă trebuie a fi stimulată. Dintre acestea enumăr următoarele: vizitarea școlii, comitetul de părinți, 
asociația de părinți, avizierul grupei, expoziții de lucrări, orele de consiliere individuale, serbările, 
activitățile demonstrative, activitățile extrașcolare. Vizitarea unității de învățământ constituie un prim pas 
în cunoașterea mediului educațional în care școlarii își vor petrece o bună parte din zi.  

Întrunirile părinţilor fie în cadrul ședințelor cu părinții, a comitetelor de părinți sau asociațiilor de 
părinți sunt un prilej de cunoaștere, de informare, de participare la planificarea și rezolvarea diferitelor 
probleme organizatorice. Cadrul didactic solicită acestora și îi încurajează să participe activ în planificarea 
activităților extrașcolare cât și să-și ofere serviciile în cazul în care au posibilitatea de a ajuta in diferite 
aspecte. 

Serbările reprezintă modalitatea prin care părinţii își pot evalua rezultatele copiilor atât individual cât 
și la nivel de grupă. Ei sunt implicați în amenajarea grupei, decorare, confecționare. Ele sunt benefice 
școlarilor întrucât oferă posibilitatea ca aceștia să-și depășească frica, să capete încredere în ei prin 
participarea activă la program evitându-se astfel blocajele psihice. 

Activitățile demonstrative sunt un prilej în care părinții pot participa împreună cu copilul la 
confecționarea diferitelor obiecte, redarea unei teme plastice, participarea la diferite întreceri sportive 
stimulând încrederea în sine, lucru în echipă.  Orice activitate școlară poate deveni extrașcolară prin 
prelungirea ei într-un context exterior școlii. Părinții sunt puși astfel în fața unei game variate de activități 
care sunt toate foarte atrăgătoare și tentația de le face loc tuturor este mare. Deși părinții consideră că ei știu 
ceea ce este bine,pentru că ei aleg, caută și se interesează despre diferite opțiuni, acceptul copilului este cel 
care îi ajută să se implice și să obțină ceva din ceea ce ei își propun. Părinții care iau parte la activitățile 
extrașcolare își manifestă astfel interesul și aprobarea față de educația oferită de școală. Activitățile 
extrașcolare precum excursii, vizite sunt un prilej în care se oferă posibilitatea cunoașterii frumuseții 
peisajelor, a valorilor spirituale prin vizitarea caselor memoriale. Părinţii pot participa la organizarea şi 
sponsorizarea excursiilor trăind emoţii pozitive alături de ei și oferind modele de comportament, 
familiarizându-i cu tradiţii şi obiceiuri populare, evenimente istorice. Prin implicarea părinților în 
activitățile școlare și extrașcolare se descoperă noi modalități de educare a copiilor bazate pe colaborare și 
comunicare. Cei doi factori au un scop comun și anume educarea și formarea copilului pentru viață.   

Respectul pentru lumea copilului ar însemna, în primul rând, recunoaşterea culturii din care acesta 
provine ca fiind diferită, dar nu inferioară celei majoritare şi utilizarea ei ca bază în educaţie. În acest fel, 
coexistenţa culturilor variate poate reprezenta o acţiune fezabilă pentru şcoală. Şcoala este şi trebuie să 
rămână un agent în procesul de aculturaţie care nu poate face altceva decât să aducă minorităţile mai 
aproape de cultura majorităţii. Scopul urmărit este acela de a realiza programe educaţionale care integrează 
familia şi copiii. 

 

Bibliografie: 
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Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții 

 

Prof. înv. preșcolar Stanciu Daniela - Ioana 

Școala gimnazială ,,Pictor Nicolae Grigorescu” 
 

„Educația este cheia care deschide poarta de aur a libertății” 

George Washington Carver 

 

În primele luni de viață, responsabilitatea educării copilului îi revine familiei, părinţii fiind primii 
educatori ai copilului. Apoi această responsabilitate îi revine grădiniței (educatoarelor),aceasta fiind prima 
unitate de învățământ cu care familia și copilul intră țn contact. Grădiniţa este un important mediu de 
socializare, care îi ajută pe copii să interacţioneze cu alţi copii, dar şi cu adulţi şi le oferă acestora un mediu 
primitor, adecvat învăţării. Totodată, grădiniţa oferă suport pentru valorificarea potenţialului fizic şi psihic 
al fiecărui copil, pentru dezvoltarea capacităţii de a intra în relaţie cu ceilalţi copii şi cu adulţii. De 
asemenea, grădiniţa sprijină copilul în interacţiunea cu mediul, favorizează descoperirea de către fiecare 
copil a propriei identităţi şi îi formează o imagine de sine pozitivă. 

La vârsta preşcolară, un factor important este grădiniţa care desfășoară un amplu proces instructiv-
educativ aplicând metode şi procedee ştiinţifice. Pentru reuşita actului educaţional, munca depusă de 
cadrele didactice în grădiniţă trebuie continuată, susţinuţă şi întărită de familie. Funcţia de părinte este o 
,,meserie’’ şi, ca orice meserie, ea trebuie învăţată. 

Familia reprezintă un element cheie în dezvoltarea sănătăţii, competenţei şi activităţii copilului însă 
ea nu poate exercita această funcţie fără colaborarea cu grădiniţa, care asigură resurse suplimentare. Pentru 
a realiza un parteneriat eficient grădiniţă-familie, educatoarea poate implica familia în anumite activităţi 
instructive-educative. 

Activităţile desfăşurate în parteneriat cu părinţii sunt modalităţi propice pentru atingerea unor 
obiective comune în ceea ce priveşte educaţia preşcolarilor, la acestea adaugându- se plăcerea de a fi alături 
de colegi, activităţile desfăşurându-se într-o atmosferă de voie bună, având, pe lângă valoarea social–
educativă şi un efect reconfortant. 

Părinţii şi educatoarele au un scop comun; pentru realizarea acestui scop, care îi pune pe adulţii din 
cele două medii diferite în comun, este nevoie de colaborare şi de lucru în comun. În această echipă 
constituită în jurul copilului nimeni nu este mai presus, nimeni nu este mai bine pregătit şi fiecare are nevoie 
de celălalt. Părintele poate învăţa de la educatoare, dar şi educatoarea de la părinte şi ambii de la copil. O 
bună colaborare între grădiniţă şi familie se realizează întotdeauna pentru interesul copilului. O bună 
colaborare şi comunicare între familie şi grădiniţă este necesară, dar nu este suficientă pentru buna 
dezvoltare a copilului în acest mediu. Este nevoie ca această colaborare să se poarte în jurul nevoii pe care 
o are copilul de a fi în comunitate. Chiar dacă relaţia de colaborare dintre familie şi grădiniţă porneşte bine, 
nu înseamnă că ea va fi fără probleme de aici în acolo. Startul unei relaţii contează foarte mult, dar nu este 
totul, de aceea este important să fie eliminate cele mai importante piedici din calea unei bune colaborări şi 
să fie construit un teren propice pentru realizarea firească a acesteia. O relaţie de încredere şi respect 
reciproc în jurul copilului uşurează foarte mult munca educativă la care copilul participă şi cooperează. În 
cazul contrar, în care adulţii competiţionează între ei, nu se respectă şi se contrazic, copilul se simte în 
nesiguranţă, nu are încredere şi se apără, opunându-se. De pe urma colaborării familiei cu grădiniţa cu toţii 
avem de câştigat. Primul beneficiar este copilul, dar câştigă deopotrivă educatoarele, părinţii şi toţi cei 
implicaţi în educaţia copilului. 

În privinţa formelor concrete de colaborare dintre grădiniţă şi familie, trebuie spus că ele se deosebesc 
în funcţie de scopul urmărit şi modul concret de realizare.  

Exemple de activități:  
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• referatele prezentate în faţa părinţilor cu anumite prilejuri.  
• organizarea unor expoziţii cu lucrări realizate de copii, prin care 

părinţii au posibilitatea să-şi cunoască copilul prin prisma rezultatelor muncii sale.  

• Participarea părinţilor la anumite activităţi demonstractive îi ajută să cunoască metodele şi  

procedeele folosite, le sugerează anumite modalitaţi concrete de îndrumare a jocurilor, de folosire a 
jucăriilor, etc. În cadrul acestor participări, părinţii observă modul de comportare al copilului în 
colectivitate, precum şi modul şi gradul de implicare al preşcolarului în activităţi.  

• convorbirile cu familia. Asemenea convorbiri au loc spontan ori de câte ori se iveşte  

prilejul, sau organizat, din iniţiativa educatoarei sau a părinţilor. Avantajul lor constă în posibilităţile 
pe care ni le oferă de a analiza diferite situaţii concrete şi de a ajunge la un consens asupra măsurilor ce se 
vor întreprinde în continuare. Educatoarea are prilejul să cunoască mai bine copilul prin intermediul 
părinţilor, să-i cunoască pe aceştia din perspectiva calităţii pe care o au.  

• Vizitele constituie o altă formă de colaborare.  Includem aici ambele variante, vizitarea  

familiei de către educatoare şi vizitarea grădiniţei de către părinţi. Cu acest prilej educatoarea are 
posibilitatea să cunoască structura şi climatul educativ din familie, relaţiile şi valorile morale ale acestui 
microgrup, locul pe care copilul îl ocupă în interiorul său. Vizitând grădiniţa, părinţii au posibilitatea să-şi 
cunoască mai bine copilul şi să-şi vadă propiile rezultate, observând şi informându-se asupra atitudinii şi 
comportării copilului.  

• altă formă de colaborare între grădinţa şi familie sunt serbările copiilor, un prilej de  

cunoaştere reciprocă, dar şi de satisfacţie reciprocă pentru realizările copiilor. 

 În concluzie, dezvoltarea psihică şi fizică a copilului la această vârstă depinde în mare măsură şi de 
cadrele didactice, dar şi de părinţi şi de aceea scopul acestei colaborări este ,, copii fericiţi – părinţi fericiţi’’. 

 
 
BIBLIOGRAFIE: 
www.google.ro 
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Parteneriatele dintre școli, familii și comunitate 

    

STANCIU DANIELA 
 

 

Învățământul primar este o treaptă importantă și responsabilă în cadrul sistemului de învățământ. El 
constituie temelia includerii copilului în activitatea asiduă și ordonată dintr-o colectivitate de semeni, care 
este mereu în schimbare și presupune competitivitate.       

Una dintre cele mai importante condiţii ale creşterii eficienţei activităţii educative desfăşurate cu 
elevii o constituie asigurarea unei depline unităţi de acţiune a tuturor factorilor educativi: şcoală, familie, 
comunitate. Şcoala este factorul de care depinde în mod covârşitor devenirea personalităţii umane, dar o 
educaţia coerentă nu poate face abstracţie de rosturile familiei în această comuniune. Şcoala şi familia sunt 
două instituţii care au nevoie una de alta. 

Şcoala şi familia trebuie să găsească făgaşul colaborării autentice bazată pe încredere şi respect 
reciproc, pe iubirea faţă de copil, să facă loc unei relaţii deschise, permeabile, favorizante schimbului şi 
comunicării de idei. Părinţilor le revine rolul esenţial în creşterea copiilor, asigurându-le acestora nu numai 
existenţa materială, cât şi un climat familial, afectiv şi moral. Acasă trebuie să creeze un mediu de încredere, 
echilibrat, în care copilul să se manifeste neîngrădit, iar în relaţia cu şcoala pot colabora cu alţi membrii ai 
comunităţii şcolare pentru a crea un climat care sprijină învăţarea, atât în şcoală cât şi în afara ei.  

Școala îl învață pe copil să se situeze printre semeni, să se obișnuiască cu anumite cerințe și realități 
sociale. Dar educația în familie constituie prima școală a copilului, partea cea mai importantă a pregătirii 
lui pentru viața socială și productivă. Familia trebuie să fie prima instituție socială care se preocupă de 
asigurarea condițiilor necesare dezvoltării normale a copilului. Școala și familia sunt cei doi poli de 
rezistență ai educației, care contribuie prin mijloace specifice la formarea tinerilor. 

Este necesar ca părinţii să îşi schimbe viziunea pe care o au asupra întâlnirilor din mediul şcolar, 
aceastea putând deveni un sprijin real în îmbunătăţirea relaţiei dintre părinte şi copil, părinte şi cadru 
didactic. Studiile au arătat că „în programele în care părinţii sunt implicaţi elevii au performanţe mai mari 
la şcoală decât aceleaşi programe, dar în care părinţii nu sunt implicaţi”. Gradul de implicare al părinţilor 
în viaţa şcolară a copiilor lor influenţează şi rezultatele acestora, în sens pozitiv: cu cât părinţii colaborează 
mai bine cu şcoala, cu atât notele copiilor sunt mai mari. Educaţia nu este un proces de care este responsabilă 
în mod exclusiv şcoala, dar nici părinţii; este un proces al cărui succes depinde de colaborarea dintre cele 
două părţi implicate. 

Reacţia școlii, ca instituţie de educaţie, formare și orientare, trebuie să fie de adaptare a conţinutului, 
structurii și funcţiilor sale, de creare de premise favorabile pentru elevi care să le permită integrarea socială, 
flexibilitatea, iniţiativa și rezolvarea de probleme, diminuarea imprevizibilului. Şcoala trebuie să facă tot 
ce-i stă în putinţă pentru valorizarea maximă a fiecărui individ, stimulare intelectuală a elevilor, a 
aptitudinilor, a atitudinilor și a trăsăturilor lor de personalitate.   

Când şcolile, familiile și comunităţile lucrează împreuna ca parteneri, beneficiari sunt elevii. 

Colaborarea dintre şcoală şi familie presupune nu numai o informare reciprocă cu privire la tot ceea 
ce ţine de orientarea copilului ci şi pregătirea părinţilor pentru toate problemele ce le comportă această 
acţiune. În ceea ce priveşte relaţia şcoala-familie se impun deschideri oferite părinţilor privind aspectele 
şcolare, psihopedagogice, pe lângă aspectele medicale, juridice etc.  
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O bună colaborare între familie și scoală se poare realiza prin parteneriate. Motivul principal pentru 
crearea unor astfel de parteneriate este dorinţa de a ajuta elevii să aibă succes la şcoală și, mai târziu, în 
viață. Atunci când părinţii, elevii și ceilalţi membri ai comunității se consideră unii pe alţii parteneri în 
educaţie, se creează în jurul elevilor o comunitate de suport care începe să funcţioneze.   

Prin încheierea parteneriatelor cu părinţii, aceştia sunt încurajaţi să ia parte la planificarea şi derularea 
programelor educative pentru copii, ceea ce implică o responsabilizare şi o eficienţă sporită. Astfel, părinţii 
au posibilitatea să-şi cunoască mai bine copiii, modul lor de manifestare în viaţa de grup, pot înţelege mai 
bine rolul lor educativ.           

Parteneriatele trebuie văzute ca o componentă esenţială în organizarea școlii şi a clasei de elevi. Ele 
nu mai sunt de mult considerate doar o simplă activitate cu caracter opţional sau o problemă de natura 
relaţiilor publice. 

Parteneriatele dintre școli, familii și comunitate pot ajuta profesorii în munca lor; perfecţiona 
abilităţile şcolare ale elevilor; îmbunătăţi programele de studiu și climatul şcolar; îmbunătăţi abilităţile 
educaţionale ale părinţilor; dezvoltă abilităţile de lideri ale părinţilor; conecta familiile cu membrii şcolii și 
ai comunităţii; stimula serviciul comunității în folosul şcolilor; oferi servicii şi suport familiilor şi crea un 
mediu mai sigur în şcoli. 

Părinţii trebuie conştientizaţi, că singura investiţie de valoare pe care o familie o poate face pentru 
copil este investiţia pentru mintea şi sufletul acestuia. 

„Niciodată  familia  nu  a  fost  mai  solicitată  şi  rolul  său  nu  a  fost  niciodată  atât  de  mare  ca  
azi” .( Boutin  şi  During) 

Atunci când părintii, elevii şi ceilalti membri ai comunităţii devin şi se consideră parteneri în educaţie, 
în jurul elevilor se formează o comuniune de suport, care poate funcţiona ca un angrenaj bine pus la punct. 
Parteneriatele reprezintă o componentă esenţiala în organizarea şi desfăşurarea activităţii în şcoală şi în 
clasele de elevi. Ele nu mai sunt considerate doar o simplă activitate opţională sau o problemă de natura 
relaţiilor publice. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE A COPIILOR CU C.E.S. 

ÎN PARTENERIAT CU PĂRINȚII 

 

PROF. STANCIU ELENA BIANCA 

SCOALA GIMNAZIALA AVRIG, SIBIU 
 
 
Implicarea şi sprijinul părinţilor au o importanță deosebită asupra performanţelor copiilor lor şi de aceea 

trebuie să facă o echipă cu specialiștii din domeniul educației, învățător, psiholog, logoped etc. Incluziunea 
copiilor cu C.E.S. in programul școlii este facilitată de realizarea unui parteneriat între părinţi şi școală. Părinţii 
sunt indispensabili în acest parteneriat, deoarece deţin cele mai multe informaţii despre copilul lor, ei furnizând 
date despre specificul deficienților școlarului, precum şi date despre contextul de dezvoltare a acestuia. Tot ei 
sunt aceia care informează şi despre factorii de influenţă negativă care ar trebui evitaţi (fobii, neplăceri, 
stresuri, stimuli negativi, care determină inhibarea/izolarea copiilor etc.). Ei cunosc cel mai bine copilul şi 
constituie o bună sursă de consultanţă pentru cei care lucrează cu copiii lor (cadre didactice, specialişti– 
medici, kinetoterapeuţi, defectologi, ergoterapeuţi etc.) şi sunt principalii susţinători ai copilului.  

Există numeroase argumente furnizate de cercetări în acest domeniu, realizate asupra efectului implicării 
părinţilor în educaţie.  Acestea au demonstrat că: 

• în toate cazurile, implicarea s-a dovedit benefică pentru educaţia copiilor; 
• implicarea activă are un impact considerabil mai mare decât cea pasivă (prin implicarea pasivă 

ânţelegând semnarea înştiinţărilor primite de la școală sau faptul că părinţii se asigură că copiii au toate 
rechizitele necesare, atunci când pleacă de acasă; prin implicare activă înţelegem sprijinirea activităţilor de la 
școală şi ajutor în  sala de clasă); 

• cu cât implicarea se manifestă mai devreme, cu atât mai bine; 
• părinţii care primesc sprijin şi sunt formaţi de către școală induc copiilor lor rezultate mai bune decât 

aceia care nu urmează acelaşi proces; 
• implicarea părinţilor are, de asemenea, un efect pozitiv asupra atitudinii şi asupra comportamentului 

copiilor; 
• părinţii tind să creadă că nu au nici o importanţă, dar sunt întotdeauna surprinşi de cât de mult contează 

implicarea lor, indiferent de abilităţile lor intelectuale sau de statutul lor social; 
• grupurile dezavantajate sunt întotdeauna sub-reprezentate la școală; cercetările arată că într-adevăr, 

copiii dezavantajaţi au cel mai mult de câştigat de pe urma implicării părinţilor; 
• eforturile școlilor cu cel mai mare succes în implicarea părinţilor sunt acelea care le oferă o gamă largă 

de activităţi în care pot interveni. 
Există şi beneficii care, în afară de performanţele crescute ale copiilor, par a fi generate de implicarea 

părinţilor ân conducerea școlii. Acestea includ: 
• eliminarea supoziţiilor greşite pe care le pot avea părinţii despre personalul școlii şi invers, cu privire 

la motive, atitudini, intenţii şi abilităţi; 
• creşterea abilităii părinţilor de a juca rolul de ansamblu de resurse pentru dezvoltarea academică, 

socială şi psihologică a copiilor lor, cu potenţial de influenţă pe termen mult mai lung (datorită unei interacţiuni 
continue cu copiii lor de-a lungul timpului); 

• dezvoltarea propriilor abilităţi şi a încrederii în sine a părinţilor, încurajând uneori continuarea propriei 
educaţii şi obţinerea unui loc de muncă mai bun, oferind astfel copiilor lor modele mai bune; 

• dezvoltarea calităţii părinţilor de susţinători ai școlii ân cadrul comunităţii. 
 Colaborarea dintre școala şi familie presupune o comunicare efectivă şi eficientă, o unitate de cerinţe şi 

o unitate de acţiune cînd este vorba de interesul copilului. Rolul profesorului  este acela de a discuta cu părinţii 
copiilor, de a stimula comunicarea permanentă cu aceştia, de a informa membrii familiei cu privire la nevoile 
psihice şi motrice ale copiilor, de a-i orienta către cunoaşterea activităţilor din școală şi sprijinul în 
desfăşurarea cât mai eficientă a acestora. Colaborarea în cadrul parteneriatului prevede ca cele două instituţii 
sociale să exprime schimburi de opinii şi discuţii, iar atunci când este vorba de decizii, să își păstreze fiecare 
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identitatea şi aportul în mod specific. Modul cum interrelaţionează părinţii şi învățătorii îşi pune amprenta pe 
formarea şi educarea copilului.  

   
Bibliografie: 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE A COPIILOR  

ÎN PARTENERIAT CU PĂRINȚII 

  

Prof. Stanciu Maria 

G.P.P. Ostroveni 1, Rm.Valcea 
 
 
Împreună cu părinţii, şcoala îşi are rolul bine stabilit, intervenind în dezvoltarea primară a copilului. În 

acest context, educarea părinţilor după principii ştiinţifice de psihopedagogie devine o necesitate.  
Şcoala şi familia trebuie să găsească făgaşul colaborării autentice bazată pe încredere şi respect reciproc, 

pe iubirea faţă de copil, să facă loc unei relaţii deschise, permeabile, favorizante schimbului şi comunicării de 
idei.  

Părinţilor le revine rolul esenţial în creşterea copiilor, asigurându-le acestora nu numai existenţa 
materială, cât şi un climat familial, afectiv şi moral. 

  Sunt situaţii în care familia consideră că este suficient să se ocupe doar de satisfacerea nevoilor primare 
(hrană, îmbrăcăminte, locuinţă, cheltuieli zilnice etc.), ignorând importanţa unei educații intelectuale.  

Acasă trebuie să creeze un mediu de încredere, echilibrat, în care copilul să se manifeste neîngrădit iar 
în relaţia cu şcoala pot colabora cu alţi membrii ai comunităţii şcolare pentru a crea un climat care sprijină 
învăţarea, atât în şcoală cât şi în afara ei. Este necesar ca părinţii să îşi schimbe optica pe care o au asupra 
întâlnirilor din mediul şcolar, aceastea putând deveni un sprijin real în îmbunătăţirea relaţiei dintre părinte şi 
copil, părinte şi cadru didactic.  

Cercetările arată că „în programele în care părinţii sunt implicaţi elevii au performanţe mai mari la şcoală 
decât aceleaşi programe, dar în care părinţii nu sunt implicaţi” (Henderson şi Nancy, 1995). Gradul de 
implicare al părinţilor în viaţa şcolară a copiilor lor influenţează şi rezultatele acestora, în sens pozitiv: cu cât 
părinţii colaborează mai bine cu şcoala, cu atât notele copiilor sunt mai mari.  

Educaţia nu este un proces de care este responsabilă în mod exclusiv şcoala, dar nici părinţii; este un 
proces al cărui succes depinde de colaborarea dintre cele două părţi implicate. Reacţia scolii, ca instituţie de 
educaţie, formare si orientare, la mobilitatea socială și economică, trebuie să fie de adaptare a conţinutului, 
structurii și funcţiilor sale, de creare de premise favorabile pentru elevi care să le permită integrarea socială 
rapidă, flexibilitatea, iniţiativa și rezolvarea de probleme, diminuarea imprevizibilului.  

Şcoala trebuie să facă tot ce-i stă în putinţă pentru valorizarea maximă a fiecărui individ prin mai 
raţionala stimulare intelectuală a elevilor, a aptitudinilor, a atitudinilor și a trăsăturilor lor de personalitate. 
Avem în vedere că şcolile de toate gradele sunt organizaţii responsabile pentru educaţia formala a copiilor și 
adolescenţilor.  

Şcolile care duc la bun sfârşit mult mai eficient această responsabilitate se consideră pe ele însele și 
elevii lor ca parte a sistemului social ce include familiile și comunităţile.   

Când şcolile, familiile și comunităţile lucrează împreuna ca parteneri, beneficiari sunt elevii.  
Colaborarea dintre şcoală şi familie presupune nu numai o informare reciprocă cu privire la tot ceea ce 

ţine de orientarea copilului ci şi pregătireapărinţilor pentru toate problemele ce le comportă această acţiune. 
În ceea ce priveşte relaţia şcoala-familie se impun deschideri oferite părinţilor privind aspectele şcolare, 
psihopedagogice, pe lângă aspectele medicale, juridice etc. O bună colaborare între familie și scoală se poare 
realiza prin parteneriate.  

Motivul principal pentru crearea unor astfel de parteneriate este dorinţa de a ajuta elevii să aibă succes 
la şcoală și, mai târziu, în viață.  

Atunci când părinţii, elevii și ceilalţi membri ai comunității se consideră unii pe alţii parteneri în 
educaţie, se creează în jurul elevilor o comunitate de suport care începe să funcţioneze. Parteneriatele trebuie 
văzute ca o componentă esenţială în organizarea școlii şi a clasei de elevi. 

 
Bibliografie: 
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şi comunitatea locală”-parteneriat pentru educaţie, 2007  
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Importanța activităților educative realizate în parteneriat cu părinții 

Prof. înv. preșc. Stanciu Olimpia 

G.P.P. nr. 20 Sibiu 
 

Parteneriatul dintre grădiniţă şi familie reprezintă o primă experienţă relaţională şi de colaborare a 
părinţilor cu persoanele profesioniste în domeniul educaţiei. Cei mai mulţi părinţi manifestă deschidere, 
dorinţă de a colabora cu personalul grădiniţei, dar se poate întâmpla ca realizarea unui parteneriat să fie 
împiedicată de atitudini necorespunzătoare ale fiecăruia dintre cei implicaţi. După cum am amintit, 
parteneriatul presupune existenţa unui obiectiv comun. Acesta este, în cazul parteneriatului familie–grădiniţă, 
dezvoltarea globală a copilului în raport cu particularităţile sale individuale. El se poate realiza doar printr-o 
mişcare de apropiere în dublu sens, în vederea unei suficiente cunoaşteri de ambele părţi. Parteneriatul 
grădiniţei cu familia implică informarea teoretică a părinţilor în problemele de psihopedagogie preşcolară. 
Educatoarea poate avea discuţii personale sau colective cu aceştia, dezbătând diverse teme: “Cum ne jucăm 
cu copiii noştri”,“Cum putem contribui la dezvoltarea limbajului copiilor”, “Care sunt problemele copilului 
singur la părinţi”. Se pot ţine lectorate cu părinţii şi şedinţe pe diferite teme în cadrul cărora sunt invitaţi 
specialişti (medici, logopezi, psihologi).  

Grădiniţa trebuie să organizeze cu familia un parteneriat educaţional. Mijloacele aflate la îndemâna 
educatoarelor pentru ai determina pe părinţi să fie parteneri activi în educaţia copiilor sunt variate: şedinţele 
cu părinţii; acţiuni comune părinţi şi copii; vizite la domiciliul copiilor; discuţiile zilnice cu părinţii sau atunci 
când evenimentele le solicită. 

Participarea părinţilor la unele activităţi ale grădiniţei( şezători, vizite, excursii, activităţi comune, lecţii 
deschise, expoziţii ale copiilor) şi chiar implicarea acestora în organizarea, desfăşurarea lor le vor permite o 
mai bună cunoaştere a particularităţilor propriilor copii, a dificultăţilor pe care aceştia le întâmpină în activităţi. 
Implicarea părinţilor în activităţile şcolare ale copiilor pot merge şi până la implicarea lor în activităţile 
extraşcolare de organizare a unor serbări cu teme folclorice, serbări de iarnă, dar şi prezentarea unor obiceiuri 
specifice anumitor zone geografice din România. Activitatea cu părinţii, ca parteneri, pentru a asigura 
dezvoltarea copilului în programul educativ din grădiniţă, poate deveni un start bun pentru a crea părinţilor 
respectul de sine, încredere în competenţele lor, făcându-i mai buni. Parteneriatul grădiniţă-familie se referă 
la construirea unor relaţii pozitive între familie şi grădiniţă, la o unificare a sistemului de valori care poate 
avea un efect benefic asupra copiilor atunci când aceştia văd educatoarea sfătuindu-se cu părinţii. 

Activităţile extraşcolare contribuie la dezvoltarea personalităţii armonioase a copiilor, pentru cultivarea 
înclinaţiilor şi aptitudinilor acestora de la cea mai fragedă vârstă , la organizarea raţională şi plăcută a timpului 
liber . Activităţile extraşcolare au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferă cele mai eficiente modalităţi de 
formare a caracterului copiilor încă din clasele primare ,deoarece sunt factorii educativi cei mai apreciaţi şi 
mai accesibili sufletelor acestora. Acestea au o mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului, 
deoarece implică în mod direct copilul prin personalitatea sa. Orice serbare şcolară este o sărbătoare, atât 
pentru copii cât şi pentru educatorii lor şi, nu în ultimul rând, pentru părinţii copiilor. Pregătirea unei serbări 
este un excelent prilej de a pune în valoare imaginaţia şi creativitatea fiecăruia – copil sau educatoare. De ce 
organizăm serbări? Verificăm astfel, de câteva ori pe an, că micuţii şi-au însuşit informaţiile transmise la 
grădiniţă şi le dăm posibilitatea de a aplica învăţătura din clasă. Cântând, dansând, recitând, interpretând un 
rol dintr-o scenetă, preşcolarul îşi perfecţionează deprinderile artistice. Acestea îl vor ajuta să-şi dezvolte 
gustul , dragostea de frumos, aptitudinile pentru arte. Serbările contribuie la stabilirea unei legături între 
cunoaşterea artei şi practicarea ei. Serbările desfăşurate după anumite reguli, ce asigură îmbinarea armonioasă 
a părţilor într-un întreg, decorul neobişnuit, costumaţia copiilor, a educatoarei, ţinuta sărbătorească, accesoriile 
necesare, fondul muzical, semnalele sonore, jocul de lumini- reprezintă toate, elemente importante ce 
contribuie la costruirea unor valenţe estetice şi educative deosebite. 

Serbarea este evenimentul pe care fiecare copil îl trăiește diferit, iar de cele mai multe ori părinții au rol 
definitoriu, căci micul pui de om o percepe prin ochii adulților cei mai dragi. Deși uneori noi, adulții, le privim 
neincrezători sau ca parade inutile, ele reprezintă experiențe importante, în conturarea imaginii despre sine a 
copilului, iar personajele puse în scenă transmit valori și cunoștințe fundamentale nu spectatorilor, ci micilor 
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actori. Serbarea nu este o povestire pentru cei ce privesc, ci o reprezentare a unei situații, diferită pentru fiecare 
actor, un exercițiu de memorie, gândire și limbaj în care mâinile ce aplaudă, ochii jucăuși ai părinților sunt 
confirmări esențiale ale iubirii necondiționate pe care se pot legăna fără grijă.  

Serbările reprezintă un nesecat izvor de satisfacţii, lucruri, creează bună dispoziţie, favorizează 
dezvoltarea copiilor, din punct de vedere fizic şi psihic. Importanţa lor educativă rezidă în conţinutul artistic 
prezentat precum şi în atmosfera sărbătoreasca ce se instalează cu acest prilej. De asemenea nu trebuie uitat 
caracterul colectiv al acestui gen de activităţi care conduce la sudarea colectivului de copii, îi învaţă să trăiască 
în grup, să se încadreze într-o disciplină fermă. Prin organizarea serbărilor dezvoltăm la copii dragostea pentru 
artă, pentru frumos. Este foarte indicat ca pe parcursul serbării să iniţiem momente interactive părinţi-copii 
:jocuri, scenete, recitare, dansuri populare, cântece pe care părinţii fie le cunosc, fie le învaţă împreună cu 
copiii. Toate acestea contribuie la sudarea relaţiilor dintre copii şi părinţi, părinţi şi educatoare. 

Activităţile artistice contribuie la acumularea cunoştinţelor şi la lărgirea orizontului de cunoaştere a 
copiilor, îmbogăţesc şi nuanţează viaţa lor afectivă, le oferă prilej de a trăi emoţii variate ce se vor acumula în 
limbajul de reprezentări şi emoţii. De asemenea, munca laolaltă contribuie la dezvoltarea simţului de 
raspundere al fiecărui copil şi al intregului colectiv prin dorinţe comune de a obţine rezultate bune, favorizează 
stabilirea unei discipline conştiente pe parcursul repetiţiilor şi în cadrul desfăşurării lor. Contactul cu un public 
prezent în număr mare sau mai mic la serbările din grădiniţă, trezeşte în copii energia latentă, exigenţa în ficare 
de a învinge greutăţile ivite, de a-şi stăpâni timiditatea, le cultivă spiritul de iniţiativă, de independenţă în 
acţiune, iar pregatirea din timpul repetiţiilor contribuie la stimularea interesului pentru muncă şi a disciplinei 
muncii îndeplinite cu conştinciozitate. 
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Magia Sărbătorilor de Iarna la grădiniță 

 

Profesor învățământ preșcolar: Stănciulică Steluța 

Grădinița Nr. 1 Târgoviște 

Grupa Mijlocie A 
 

Ne pregătim cu pași repezi să întâmpinăm cea mai frumoasă perioadă din an. Este o perioadă magică în 
care toți trebuie să fim mai buni și mai darnici, în care trebuie să căutăm în noi aceea dorință de a petrece 
alături de cei dragi cele mai frumoase clipe. 

În cadrul activităților instructiv-educative din grădiniță rolul părintelui este foarte important. 
Educatoarea împreună cu părintele constituie un întreg în dezvoltarea fizică, psihică și armonioasă a micului 
preșcolar. Grădinița este locul în care părintele trebuie să aibă deplină încredere pentru a putea încredința 
educatoarei minunea acestuia. Este nevoie ca educatoarea să acorde timp şi răbdare şi părinţilor.  

Părinţii au tot dreptul să ştie ce se întâmplă cu copilul lor cât este la grădiniţă tocmai pentru a favoriza 
constituirea unui mediu continuu educaţional în jurul copilului. Adesea starea ei constantă, deschisă şi relaxată 
îi poate ajuta pe părinţi să fie mai încrezători şi mai repede dornici de colaborare. Iar atunci când sunt solicitați 
în astfel de evenimente plăcerea pe care o au să participe alături de copil este imensă. Trăiesc la intensitate 
maximă fiecare moment din viața acestora cu precădere în preajma sărbătorilor când totul devine o lume 
magică plină de poveste.  
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V-am împărtășit câteva din experiențele trăite alături de preșcolari în preajma sărbătorilor de Căciun.  

Preșcolarii trăiesc în această minunată perioadă cele mai frumoase clipe alături de colegi, educatoare, 
părinți. Este perioada când doresc să devină cei mai buni prieteni pentru ca Moș Crăciun să trecă și pe la ei, 
să nu îi uite și dacă are ceva și pentru ei în sacul lui este foarte bine.  

Vor merge la colindat, cu Steaua, vor petrece sărbătorile alături de familii. Sărbătorile de iarnă sunt 
cele mai frumoase dintre sărbători! 
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Importanța activităților educative în parteneriat cu familia 

State Daniela Iuliana 

Grădinița cu Program Prelungit ,,Alexandrina Simionescu Ghica” 

 Târgoviște, Dâmbovița 
 

După cum bine se ştie, familia reprezintă factorul primordial în educarea unui copil şi educaţia începe 
în familie, de aceea legătura dintre gărdiniţă şi mediul familial este indisolubil legată. 

Educaţia în familie are ca scop formarea unui om cu o dezvoltare multilateral şi armonioasă. Părinţii 
sunt datori să crească copilul, să se îngrijească de sănătatea, educaţia, învăţătură şi pregătirea profesională a 
acestuia. Această funcţie are ca finalitate integrarea eficientă a individului în societate, acest lucru realizându-
se prin formare dupa un anumit ideal de personalitate.  

Familiile au nevoie de sprijin şi sustinere pentru a rezolva problemele ridicate de creşterea generaţiilor 
de astăzi. Aceasta nu are întotdeauna cunoştinţe psihopedagogice necesare educării copiilor.  

Tocmai de aceea, educatorii au datoria ca prin activităţile ce le desfăşoară să pregătească familia pentru 
a-şi cunoaşte copilul, să o antreneze în procesul educaţional. Prin activităţile în parteneriat cu părinţii, 
asigurăm un sprijin în propria activitate, o educaţie solidă a copilului, iar prezenţa familiei în cadrul grădiniţei 
va fi liantul între copil şi mediul necunoscut iniţial.  

Dragostea, familia, şcoala sunt indispensabile în viaţa fiecărui om. Ca primă veriga a sistemului 
educativ, familia are responsabilităţi clare şi diverse. Este foarte importantă în educaţia din copilarie deoarece 
individul ia primele impresii din mediul înconjurător, din familie. Tot din mediul familial copilul absoarbe ca 
un burete conduitele şi obiceiurile celor din jur. Individul va repeta şi va imita persoanele semnificative din 
viaţa sa, va avea aceleaşi păreri, idei, concepţii. Calitatea educaţiei primate în familie depinde îndeosebi de 
nivelul de educaţie al părinţilor şi al familiei ce vine în contact cu copilul, în special sub aspect moral şi 
comportamental. 

De aceea, putem spune că familia este primul mediu educational pe care îl cunoaște copilul și care îi 
marchează dezvoltarea sa ca individ. 

La fiecare început de ciclu preșcolar la grupa unde sunt cadru didactic, realizez partneriatul cu familia 
,,Împreună spre un nou început”.  

SCOPUL  PROIECTULUI: 

o Sprijinirea părinților pentru conștientizarea și asumarea rolului educațional și implicarea lor în 
formarea și dezvoltarea personalității copilului pentru integrarea lui în viața socială. 

o Cunoaşterea şi educarea copiilor preşcolari prin influenţa pozitivă atât a grădiniţei, cât şi a familiei; 
o Stabilirea unor principii de bază ce trebuie respectate în formarea personalităţii copiilor, precum şi a 

unor procedee de corectare a unor devieri comportamentale; 
o Eficientizarea relaţiei familie – grădiniţă.  
 
OBIECTIVE: 
o Cunoaşterea individuală a copiilor, urmărind manifestarea lor în familie şi grădiniţă; 
o Folosirea unor metode eficiente pentru dezvoltarea psiho-afectiva; 
o Iniţierea unor acţiuni comune prin contactul direct al grupului de părinţi cu persoane abilitate să 

desfăşoare un proces educaţional; 
o Găsirea unor soluţii comune în educaţie; 
o Studierea unor cărţi, documentare, reviste de specialitate în vederea realizării unor dezbateri pe teme 

date; 
o Valorificarea unor experienţe personale; 
o Exprimarea opiniei participanţilor cu privire la acţiunile întreprinse în cadrul acestui parteneriat. 
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Anul acesta, spre deosebire de anii trecuți, când în preajma Crăciunului realizam mai multe activități 
cu părinții, acum va fi diferit.  

Ceea ce o să propun părinților este o petrecere on-line, ,,Uite, e pe drum/Vine, vine, Moș Crăciun!” 
și vom organiza un scurt program artistic cu cântecele de Crăciun. 
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE REALIZATE  

ÎN PARTENERIAT CU PĂRINȚII 

 

PROF. ÎNV. PREŞCOLAR: STATE MIHAELA 
 

 

Termenul de parteneriat presupune realizarea unei alianțe pentru atingerea unor obiective comune. 
Pentru ca parteneriatul să funcționeze, este nevoie de respect, încredere reciprocă, consens cu privire la 
scopurile acțiunii și strategiile de atingere a acestora și de asumarea în comun a drepturilor și 
responsabilităților. 

Prin încheierea parteneriatelor cu parinții, aceştia sunt încurajaţi să ia parte  la derularea programelor 
educative pentru preșcolari, ceea ce implică o eficienţă sporită şi o responsabilizare. In acest mod, părinţii pot 
să cunoască mai bine copiii, modul lor de manifestare în viaţa de grup, pot înţelege mai bine rolul lor educativ. 

Obiectivele principale ale colaborării dintre grădiniță şi familie sunt: 

- creşterea gradului de implicare a părinţilor în toate activităţile extraşcolare şi şcolare;  
- înlăturarea factorilor perturbatori în cadrul comunicării grădiniţă - familie;   
- învăţarea unor deprinderi şi tehnici de muncă intelectulală sub formă de activităţi comune elevi 

– părinţi – cadre didactice; 
- schimbarea mentalităţii neadecvate a unor părinţi faţă de grădiniţă;  
- cunoaşterea de către părinţi a posibilităţilor şi nevoilor psiho-fizice ale copiilor.  

Părinţii au nevoie de informaţii de bază referitoare la copiii lor. Ei vor să fie informaţi despre programul 
educativ la care participă copiii lor, să fie la curent cu progresele copilului și să fie implicaţi în luarea deciziilor.  

Pentru realizarea parteneriatului cu familia este important ca: părinţii să fie priviţi ca participanţi activi, 
care pot aduce o contribuţie reală şi valoroasă la educarea copiilor lor;  părinţii să facă parte din comitetele de 
părinţi; să urmarească în mod regulat progresul copiilor lor; să ajute la continuarea programului educativ 
acasa; să se recunoască şi să se valorifice informaţiile date de părinţi referitor la copii; responsabilitatea să fie 
împărţită între părinţi și educatoare; să ia parte, să sprijine activităţile extraşcolare organizate împreuna cu 
educatoare. 

Cele mai importante căi de rezolvare a conflictelor sunt: comunicarea periodică cu aspecte informale şi 
formale, cunoaşterea reciprocă; evaluarea permanentă a relaţiilor comune;  acceptarea reciprocă, înţelegere şi 
toleranţă faţă de diferenţe; sprijinul acordat părinților în raport cu educarea şi creşterea copilului; atmosfera 
destinsă şi pozitivă în întâlnirile cu părinţii; educatoarea trebuie să fie pregatită să asculte, să fie interesată 
despre sugestiile date de părinţi; atunci când ei simt că ideile le sunt luate în serios se vor implica mai mult în 
sprijinirea copilului şi a grădiniţei. În acest proces de colaborare, rolul conducător îl are educatoarea. Ea poate 
să orienteze, să ajute familia în sarcinile ce-i revin, să asigure o unitate de vedere şi de acţiune. 

Relaţiile de colaborare dintre părinţi şi grădinița pe care o frecventează copilul lor constituie primul pas 
către o educaţie flexibilă, deschisă şi dinamică a personalităţii copilului. Procesul de colaborare cu familia 
asigură atingerea scopului educaţional, şi anume de a obţine dezvoltarea copilului. Prin colaborarea părinţilor 
cu grădiniţa, aceştia pot sprijini, completa şi dezvolta personalitatea copilului. 

O educaţie adevărată se realizează în familie şi se continuă în şcoală şi grădiniţă. Tot ceea ce preșcolarul 
învaţă în grădiniţă pierde din importanţă şi eficienţă în condiţiile în care părinţii nu întăresc şi nu valorifică 
programul educativ desfăşurat în cadrul grădiniţei. Toate aceste motivaţii conduc la necesitatea realizării 
parteneriatelor reale dintre familie şi grădiniţă, în care spre beneficiul copiilor, implicarea familiei în viaţa 
grădiniţei să fie una concretă, activă şi de durată, aşa încât membrii acestora să devină parteneri reali în 
educaţia copiilor lor. 
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Educaţia extraşcolară permite de asemenea implicarea directă a preşcolarilor în activităţi. Teme 
precum:“Crăciunul în inimile noastre”, “Martie - Mărţişor”, “Bun rămas, grădiniţă dragă! ”sunt foarte 
îndrăgite de elevi și părinți, deoarece îi provoacă să se implice afectiv în realizarea sarcinilor, în căutarea 
materialelor necesare, în culegerea de informaţii referitoare la tema aleasă. 

Serbările şcolare au o importanţă deosebită în activitatea elevilor şi în viaţa familiilor acestora, atât din 
punct de vedere cognitiv, cât şi afectiv, deoarece le dă ocazia copiilor de a prezenta, într-o manieră personală, 
tot ce au învăţat pe parcursul unui semestru/an şcolar. Serbările au reprezentat mereu un prilej de manifestare 
inedită al talentului nativ al copilului. Este o ocazie în care preșcolarul îşi poate pune în valoare inteligenţa 
dominantă valorificată şi descoperită de educatoare. De multe ori părinții sunt surprinși de potenţialul 
propriului copil. 

Dansul, cântecul, interpretarea unor piese de teatru sau recitarea de poezii reprezintă câteva dintre 
formele de manifestare prin care copilul îşi satisface nevoia de afirmare de joc, căpătând încredere în propriul 
potenţial artistic şi cognitiv. De aceea o sărbătoare şcolară reprezintă un mijloc eficient de educare, de 
influenţare formativă a copiilor, de sudare a colectivului, de asigurare a unor contexte educaţionale  în care 
relaţionările se produc în condiţii inedite, de încurajare a talentului, de dezvoltare a aptitudinilor şi de stimulare 
a copiilor timizi sau mai puţin talentaţi. Este foarte indicat ca pe parcursul serbării să iniţiem momente 
interactive părinţi-copii :jocuri, recitare, scenete, dansuri populare, cântece pe care părinţii fie le cunosc, fie 
le învaţă împreună cu copiii. Toate acestea contribuie la sudarea relaţiilor dintre copii şi părinţi, atmosfera să 
fie mai caldă, de sărbătoare a tuturor vârstelor. 

În concluzie, parteneriatul educațional este un demers complex, pedagogic, psihologic, de comunicare 
și de intercunoaștere prin care se armonizează individualitatea fiecărei persoane, nevoile de formare și 
informare, aspirațiile și idealurile acesteia cu cerințele sociale, profesionale, de creștere și formare. Grădinița 
nu poate rămâne singură în acest proces complex și de durată, ci este nucleul în jurul căreia se construiește o 
întreagă comunitate în jurul și în beneficiul copilului și al celorlalți agenți educaționali implicați 
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE 

ÎN PARTENERIAT CU PĂRINŢII 

 

Prof. inv. primar Stavar Maria 

Școala Gimnazialӑ Singidava Cugir 
 

Școala îl învață pe copil să se situeze printre semeni , să se obișnuiască cu anumite cerințe și realități 
sociale. Dar educația în familie constituie prima școală a copilului , partea cea mai importantă a pregătirii lui 
pentru viața socială și productivă. Familia trebuie să fie prima instituție socială care se preocupă de asigurarea 
condițiilor necesare dezvoltării normale a copilului. Școala și familia sunt cei doi poli de rezistență ai educației, 
care contribuie prin mijloace specifice la formarea tinerilor. 

Odată cu intrarea în școală , copilul trăiește în două lumi diferite: una a familiei, colorată încă de 
afectivitatea primei copilării, cealaltă, a școlii, încărcată de noi exigențe și de promisiunile viitorului, la fel de 
importante. Dacă aceste medii educaționale se completează și se susțin, ele asigură într-o mare măsură buna 
integrare a copilului în activitatea școlară și, pe plan mai general, în viața socială. 

Obiectivul cel mai important al colaborării dintre școală și familie în perioada școlarității mici îl 
reprezintă susținerea eforturilor copilului pentru ca acesta să dobândească primele instrumente ale muncii 
intelectuale și să obțină succesul școlar. Clasa reprezintă pentru elevi al doilea mediu de socializare, după 
familie. Aici elevul va trăi și experimenta, va învăța deprinderi sociale necesare pentru viață. 

Între familie și școală trebuie să existe o comunicare foarte strânsă. Dacă un profesor vrea să educe, 
trebuie să colaboreze cu părinții, pentru ca efortul pe care îl realizează la clasă să aibă continuitate și în restul 
zilei. 

 Atât școala cât și familia sunt responsabile de: 

*Transmiterea de norme, valori și obiceiuri; 

*Dezvoltarea autonomiei copilului; 

*Transmiterea de cunoștințe (deși acest proces are loc în școală, familia transmite copilului modalități 
de învățare, completează cunoștințele și dezvoltă dragostea pentru lectură); 

*Învățarea responsabilităților (implică acceptarea normelor de comportament, de ordine, curățenie, mici 
responsabilități familiare și școlare). 

 În societatea noastră, educația familiară și școlară joacă un rol foarte important în achiziția de cunoștințe 
și comportamente ale copilului, de aceea ambii trebuie să aibă responsabilități și roluri complementare. O 
bună interacțiune între școală și familie, oferă copilului o imagine de apropiere între persoanele care se ocupă 
de el, astfel, acesta se simte familiar și în siguranță în cadrul școlii. 

  Fiecare relație familie-profesor este unică și originală, de aceea trebuie să fie individualizată și bazată 
pe încredere și cunoaștere reciprocă. Există mai multe forme concrete de colaborare dintre scoală și familie. 
Ele se deosebesc în funcție de scopul urmărit și de modul de realizare: 

*Referatele prezentate în fața părinților cu anumite prilejuri, cu teme pe bază de fapte și date concrete 
(ex.”Influența familiei asupra personalității copilului); 

*Organizarea unor expoziții cu lucrări executate de copii; 

*Participarea părinților la activități demonstrative; 

*Convorbirile cu familia (pot avea loc spontan sau organizat, din inițiativa profesorului sau a părinților); 

*Consultări individuale; 
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*Vizitele-constituie o altă formă de colaborare. Includem aici ambele variante, vizitarea familiei de către 
cadrul didactic și vizitarea unității de învățământ de către părinți; 

*Organizarea de activități extracurriculare, organizate și desfășurate împreună cu părinții (vizite la 
muzee, patiserii, fabrici, etc); 

*Participarea părinților alături de copii la diverse ateliere de lucru, organizate de cadrul didactic; 

*Serbările copiilor cu diferite ocazii (Crăciun, 8 Martie, Sfârșit de an școlar, etc). 

  În concluzie, familia și școala sunt cele care influențează dezvoltarea individului și procesul educativ, 
de aceea este foarte importantă colaborarea tuturor celor care intervin în procesul de dezvoltare și formare al 
copilului. 
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Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții 

Profesor psihopedagogie specială: Stăvaru Adina Isabela 

Unitatea de învățămant: Centrul Școlar de Educație Incluzivă Sfantul Nicolae 
 
 

 „Educația poate fi concepută într-un mod larg ca o întalnire între individ și societate, și întreaga viață 
socială poate fi marcată de acest schimb permanent.” – P.H. Chambert de Lauve  

Putem spune că educația este un transfer neîntrerupt de informații de la societate la individ, ea 
producandi-se în virtutea unor relații funcțioanle de subordonare care se stabilesc între un element și sistenul 
din care face parte. Educația este o activitate socială complexă care se realizează printr-un lanț nesfarșit de 
acțiuni exercitate în mod conștient, sistematic și organizat. 

Educația - un proces împărțit între părinți și profesori obiectivul fiind formarea integrală a copiilor. 
Pentru a duce la bun sfârșit o educație integrală este necesar să existe canale de comunicație și acțiuni ale 
familiei cu școala, doar așa se produce dezvoltarea intelectuală, emoțională și socială a copiilor, în cele mai 
bune condiții. 

Colaborarea familiei cu școala dezvoltă copiilor impresia că, deși se află în două spații diferite, ele sunt 
complementare. Participarea activă a părinților în viața școlară a copiilor se materializează printr-o mai bună 
autostimă a copiilor, un randament școlar mai bun, relații și atitudini pozitive ale părinților despre școală. 
Familia și școala trebuie să împartă responsabilitățile în educarea copiilor. Ambii au un rol fundamental în 
dezvoltarea integrală a copilului.  

Colaborarea familiei cu grădinița/școala are o importanță majoră, cu efecte pozitive asupra elevilor, 
părinților, profesorilor, școlii și comunității. Între familie și școală trebuie să existe o comunicare foarte 
strânsă. Dacă un profesor vrea să educe, trebuie să colaboreze cu părinții, pentru ca efortul pe care îl realizează 
la clasă să aibă continuitate și în restul zilei. Atât școala cât și familia sunt responsabile de: transmiterea de 
norme, valori și obiceiuri; dezvoltarea autonomiei copilului; transmiterea de cunoștințe (deși acest proces are 
loc în școală, familia transmite copilului modalități de învățare, completează cunoștințele și dezvoltă dragostea 
pentru lectură); învățarea responsabilităților (implică acceptarea normelor de comportament, de ordine, 
curățenie, mici responsabilități familiare și școlare). În societatea noastră, educația familiară și școlară joacă 
un rol foarte important în achiziția de cunoștințe și comportamente ale copilului, de aceea ambii trebuie să 
aibă responsabilități și roluri complementare.  

Școala îl învață pe copil să se situeze printre semeni , să se obișnuiască cu anumite cerințe și realități 
sociale. Dar educația în familie constituie prima școală a copilului , partea cea mai importantă a pregătirii lui 
pentru viața socială și productivă. Familia trebuie să fie prima instituție socială care se preocupă de asigurarea 
condițiilor necesare dezvoltării normale a copilului. Școala și familia sunt cei doi poli de rezistență ai educației 
, care contribuie prin mijloace specifice la formarea tinerilor. 

O bună interacțiune între școală și familie, oferă copilului o imagine de apropiere între persoanele care 
se ocupă de el, astfel, acesta se simte familiar și în siguranță în cadrul școlii. Fiecare relație familie-profesor 
este unică și originală, de aceea trebuie să fie individualizată și bazată pe încredere și cunoaștere reciprocă.  

Forme  concrete de colaborare dintre grădiniță și familie, ele se deosebesc în funcție de scopul urmărit 
și de modul de realizare:  

- Referatele prezentate în fața părinților cu anumite prilejuri, cu teme pe bază de fapte și  
date concrete (ex.”Influența familiei asupra personalității copilului);  
- Organizarea unor expoziții cu lucrări executate de copii;  
- Participarea părinților la activități demonstrative;  
- Convorbirile cu familia (pot avea loc spontan sau organizat, din inițiativa educatoarei/profesorului sau 

a părinților);  
- Consultări individuale;  
- Vizitele  
- Organizarea de activități extracurriculare, organizate și desfășurate împreună cu părinții. 
- Participarea părinților alături de copii la diverse ateliere de lucru, organizate de cadrul didactic;  
- Serbările copiilor cu diferite ocazii  
Obiectivul cel mai important al colaborării dintre școală și familie în perioada școlarității mici îl 

reprezintă susținerea eforturilor copilului pentru ca acesta să dobândească primele instrumente ale muncii 
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intelectuale și să obțină succesul școlar.În toate cazurile de întâlniri, contacte, proiecte, raporturi mutuale, au 
fost implicați, în mod egal, elevii ca parteneri de dialog și ca beneficiari ai unor servicii educaționale de calitate 
necesare dezvoltării armonioase a personalității. 

 
 
 
Bibliografie: 

Ioan Nicola – Tratat de pedagogie scolara, Editura Aramis, 2003  
Moisin, Anton-Părinți și copii, Editura didactică și pedagogică , București, 1995; 

Boroș, Maximilian-Profesorul și elevii, Editura Gutinul, Colecția de pedagogie, Maramureș, 1994 
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Vine Crăciun cel bătrân… 

 

Prof. înv. pr. Ștef Anamaria-Ramona 

Școala Primară, nr. 3, Roșia 
 

Cea mai de preţ avere a unei culturi este folclorul, este gravura popoarelor din lumea întreagă, iar noi,ca 
parte a acestora trebuie sa  nu lăsăm  timpul şi preocupările lumii moderne să ne facă să-l așezăm într-un colț 
al memoriei. Activităţile desfăşurate în familie, la şcoală,  activităţile şcolare şi extraşcolare au scopul ca   
elevii să îndrăgească limba pe care o vorbesc, obiceiurile şi tradiţiile ţării natale. Găsim  zone pe plaiul 
românesc  unde tradițiile transmise s-au sedimentat prin obiceiuri prețioase, din moși strămoși, regăsindu-se 
în practica zilelor noastre. Noi, cadrele didactice suntem si noi  datoare sa dezvoltăm,din frageda 
pruncie,gustul pentru folclor ,pentru neamul românesc,pentru obiceiurile si tradițiile acestuia,implicând in 
măsura posibilităților și părinții, mai ales in mediul rural prin participarea lor, cât și a elevilor la serbări școlare, 
organizarea de șezători și concursuri de gen, care să aibă ca finalitate  păstrarea  şi promovarea  culturii 
tradiţionale prin diverse activităţi didactice.  

Computerizarea,informatizarea și modernizarea societății  în care trăim,în care apare  fenomenul  
globalizării și al uniformizării lumii contemporane, ușor,dar zilnic estompează reînvierea și păstrarea 
obiceiurilor și tradițiilor populare lăsate de către înaintașii noștri sunt o adevărată oază, care ne întoarce la 
origini,la obiceiuri și tradițiile noastre populare și nu in ultimul rând la Creator. Folclorul cu tradițiile, 
obiceiurile și portul popular  sunt adevărate tezaure prețioase  care conturează identitatea unui popor, oferindu-
i acestuia unicitate,statornicie  și perenitate de-a lungul istoriei sale.  

”În cultură nimic nu trebuie pierdut, totul trebuie transmis şi reînnoit“Constantin Noica 
Satul românesc este mai puțin atins de fenomenul modernismului actual, deci păstrarea tradițiilor va fi  

menținută  mai cu acuratețe in zonele rurale, fapt ce demonstrează valorile și originile poporului român. Un 
mijloc și un rol deosebit îl va avea școala în păstrarea și valorificarea obiceiurilor tradiționale. 

Toate elementele de cultură și tradițiile populare transmit valori și creează punți de legătură între 
generații. Imensul tezaur folcloric cu toate elementele aparținătoare reprezintă reale documente grăitoare 
privind istoria și cultura unui popor, constituind o componentă valoroasă, o moștenire neprețuită pentru noi 
ca locuitori ai tării românești. Această moștenire strămoșească trebuie dusă mai departe prin orice mijloace, 
deoarece, un popor trebuie să trăiască prin ceea ce lasă fiilor săi.  

Gândul la sărbătoarea cea mai așteptată,atât de către copii,cât și de către noi, adulții, Nașterea Domnului 
nostru Iisus Hristos,Crăciunul,ne face parcă să simțim mai mult nevoia de a oferi o mâna întinsă celui de lângă  
noi, celui căruia soarta i-a hărăzit mai puțin și ne umple de bucuria practicării de la mic la mare a obiceiurilor 
populare din zona noastră, pe care le așteptăm cu mare drag,an de an. Primul și cel mai așteptat simbol al 
Crăciunului este bradul împodobit, obicei cu origini nedatate, dar datorită faptului că este mereu verde, 
simbolizează pomul vieții,fapt care înseamnă că Iisus Hristos este veșnic viu. 

În fiecare casă de român,de Nașterea Domnului,vom găsi bradul frumos împodobit, ”cu cetina tot 
verde”, în vârful căruia este așezată o stea,în amintirea stelei care i-a călăuzit pe cei trei magi de la Răsărit 
pentru a ajunge la locul nașterii Mântuitorului. Despre obiceiul de a așeza steaua în vârful bradului se spune 
că facilitează intrarea norocului în casă și îndeplinirea dorințelor. 

În zilele dinaintea Crăciunului, în special în ziua de Ajun avem parte de tradiții încă vii în zona noastră 
cum ar fi umblatul cu colinda și umblatul cu ” Turca” și  ”Steaua” sau ”Viflaimul”. 

Mersul cu colinda este unul dintre cele mai răspândite datini românești. Atât adulții,cât și copiii, adunați 
în cete colindă pe ulițele satului,intrând în fiecare gospodărie,intonând colinde care vestesc Nașterea 
Mântuitorului. Este o reală plăcere să întâlnești cetele de colindători,în anumite zone,colindătorii sunt 
îmbrăcați în costume populare,scoțând în evidență fiecare zonă folclorică de proveniență. La sfârșitul colindei 
aceștia sunt răsplătiți cu colac,ca semn al belșugului. 
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Cultivarea acestor obiceiuri lăsate de străbuni începe din fragedă pruncie,în familie,apoi este continuată 
în mod organizat în instituțiile de învățământ începând cu grădinița . Serbările școlare, activitățile cu părinții 
(elaborare de decorațiuni pentru bradul de Crăciun, pentru împodobirea camerei copilului de sărbători ), de 
tip ”șezătoare”,sunt de-a dreptul încântătoare și mult așteptate de către fiecare (dascăl,elev,părinte). O astfel 
de întâlnire se finalizează de fiecare dată cu intonarea de colinde și are un înalt grad spiritual, transmite valori 
și creează punți de legătură intre generații, deoarece un popor trebuie să trăiască prin ceea ce lasă fiilor săi. 

Un dascăl care are puterea,dorința și totodată capacitatea de a organiza astfel de activități,este o 
binecuvântare pentru școala sa, fiind așezat la loc de cinste în sufletele copiilor,părinților și bunicilor acestora, 
știut fiind faptul că odată ce ai câștigat inima unui copil…”Copiii nu își vor aminti de lucrurile materiale pe 
care le-ai dăruit lor, ci de simțămintele pe care le-ai împărtășit lor” ( Richard L. Evans) 
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CRĂCIUN ÎN OLTENIA 

Profesor pentru învățământ primar,  Ștefan Marilena  
 

 

Cele mai frumoase obiceiuri și tradiții din zona Olteniei 

Păstrarea și transmiterea din generație în generație a tradițiilor înseamnă refuzul ruperii de trecut. 
Legătura cu trecutul este una sacră în Oltenia. 

 

Tradiții și obiceiuri de Crăciun 

Crăciunul se sărbătorește pe 25 decembrie și este cu siguranță perioada tradiţiilor, a superstiţiilor şi a 
obiceiurilor transmise din generaţie în generaţie. Colindul, scenetele sunt nelipsite în această perioadă.  

 

Crăciunul înseamnă rugăciune, bucurie, dărnicie și voie bună. De Crăciun trebuie să fim mai buni, să 
avem familia alături, să facem vizite rudelor și prietenilor. 
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Legende legate de Moş Crăciun, cel mai iubit moș din lume 

An de an, toată lumea îl așteaptă cu nerăbdare pe Moș Crăciun, însă câți dintre noi îi cunosc oare 
povestea?  

 

Obiceiuri și tradiții de Ignat 

Pe 20 decembrie este sărbătoarea închinată Sfântului Ignatie Teoforul și este cunoscută în popor sub 
denumirea de Ignatul porcilor. Iată care sunt tradițiile românești legate de Ignat: La tăierea porcului participă 
membrii familiei.  

 

Cele mai frumoase colinde românești 

Crăciunul n-ar avea farmec fără colindele tradiționale românești. Încă din Ajun, răsună peste tot 
colindele și melodiile de sărbătoare compuse în cinstea nașterii Domnului. Cele mai cunoscute colinde sunt: 
Moș Crăciun cu plete dalbe,  O,brad frumos!, Sorcova, Plugusorul. 
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE ÎN PARTENERIAT CU PĂRINȚII 

 

Profesor STÎNGU ADRIANA NICOLETA 

Şcoala Gimnazială „Miron Neagu” Sighişoara 
 

 

„Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista 

când ei vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. 

Atunci să-i învăţăm să se adapteze.” 

(Maria Montessori –“Descoperirea copilului”) 
 

 

Termenul parteneriat este „definit ca asocierea a doi sau mai mulţi parteneri, iar în literatura de 
specialitate, parteneriatul reprezintă modalitatea, formală sau informală, prin care două sau mai multe părţi 
decid să acţioneze împreună pentru atingerea unui scop comun.” 

Prin încheierea parteneriatelor cu părinţii, aceştia sunt încurajaţi să ia parte la planificarea şi derularea 
programelor educative pentru copii, ceea ce implică o responsabilizare şi o eficienţă sporită. Astfel, părinţii 
au posibilitatea să-şi cunoască mai bine copiii, modul lor de manifestare în viaţa de grup, pot înţelege mai bine 
rolul lor educativ. Printre obiectivele principale ale colaborării dintre instituţiile educative şi familie putem 
aminti: înlăturarea factorilor perturbatori în cadrul comunicării grădiniţă - şcoală –familie;  creşterea gradului 
de implicare a părinţilor în toate activităţile şcolare şi extraşcolare; schimbarea mentalităţii neadecvate a unor 
părinţi faţă de grădiniţă / şcoală; cunoaşterea de către părinţi a posibilităţilor şi nevoilor psiho-fizice ale 
copiilor;  învăţarea unor deprinderi şi tehnici de muncă intelectuală sub formă de activităţi comune elevi – 
părinţi – cadre didactice.  

Majoritatea părinţilor au nevoie de informaţii de bază referitoare la copiii lor. Ei vor să fie informaţi 
despre scopul de bază al programului educativ la care participă copiii lor şi doresc să fie implicaţi în luarea 
deciziilor. Părinţii vor să fie la curent cu progresele copilului.  

Pentru realizarea parteneriatului cu părinţii este esenţial ca: părinţii să fie priviţi ca participanţi activi, 
care pot aduce o contribuţie reală şi valoroasă la educarea copiilor lor;  să se recunoască şi să se valorifice 
informaţiile date de părinţi referitor la copii; părinţii să ia parte la adoptarea deciziilor referitoare la copiii lor; 
responsabilitatea să fie împărţită între părinţi si educatoare; părinţii să facă parte din comitetele de părinţi; să 
ajute la continuarea programului educativ acasa; să urmarească în mod regulat progresul copiilor lor; să ia 
parte, să sprijine activităţile extraşcolare organizate împreuna cu educatoare. Datorită diferenţelor de scopuri, 
resurse, pregătire, valori, nevoilor diferite, percepţii, atitudini, de foarte multe ori exista posibilitatea apariţiei 
unor conflicte între părinţi şi educatoare ce pot fi determinate de: o slaba colaborare; lipsa de informaţii; 
intoleranţa la stilul de viaţă al celuilalt, la opiniile sau chiar la prezenţa fizică; neacceptarea unor diferenţe de 
pregătire, condiţii sociale, morale, religie, nationalitate…; lipsa unor preocupări în sensul construirii relaţiilor 
de colaborare; numărul limitat al întâlnirilor dintre educatoare şi părinti; neclaritate în rolurile fiecăruia şi în 
responsabilităţile ce le revin; disponibilitatea redusă a părinţilor de a participa la activităţi ; gradul scăzut de 
interes al unor părinţi faţă de educaţie şi evoluţia copilului. 

De aceea, cele mai importante căi de rezolvare a conflictelor sunt: cunoaşterea reciprocă; comunicarea 
periodică cu aspecte formale şi informale; acceptarea reciprocă, înţelegere şi toleranţă faţă de diferenţe; 
evaluarea permanentă a relaţiilor comune;  sprijinul acordat familiei în raport cu creşterea şi educarea 
copilului; atmosfera destinsă, non-formală şi pozitivă în întâlnirile cu părinţii; educatoarea trebuie să fie 
pregatită să asculte, să fie interesată despre sugestiile date de părinţi; atunci când ei simt că ideile le sunt luate 
în serios se vor implica mai mult în sprijinirea copilului şi a grădiniţei . În acest proces de colaborare, rolul 
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conducător îl are educatoarea. Ea poate să orienteze, să ajute familia în sarcinile ce-i revin, să asigure o unitate 
de vedere şi de acţiune.  

După părerea mea, cultivarea unor relaţii de parteneriat efectiv între grădiniţă, școală și familie, în 
sprijinul educaţiei şi creşterii copilului constituie cheia succesului viitor în adaptarea şi integrarea şcolară. 
Relaţiile de colaborare dintre părinţi şi unitatea de învăţământ pe care o frecventează copilul lor constituie 
primul pas către o educaţie deschisă, flexibilă şi dinamică a personalităţii copilului. Procesul de colaborare cu 
părinţii asigură atingerea scopului educaţional, şi anume de a obţine dezvoltarea globală a copilului. Prin 
colaborarea părinţilor cu grădiniţa, aceştia pot completa, sprijini şi dezvolta personalitatea copilului. 

O educaţie adevărată şi reală se fundamentează în familie şi se continuă în grădiniţă şi şcoală. Pe de altă 
parte, tot ceea ce copilul învaţă în grădiniţă pierde din importanţă şi eficienţă în condiţiile în care părinţii nu 
întăresc şi nu valorifică programul educativ desfăşurat în cadrul grădiniţei. Toate aceste motivaţii conduc la 
necesitatea realizării parteneriatelor reale dintre familie şi școală, în care spre beneficiul copiilor, implicarea 
familiei în viaţa grădiniţei să fie una concretă, activă şi de durată, aşa încât membrii acestora să devină 
parteneri reali în educaţia copiilor lor. 

Educaţia extraşcolară permite de asemenea implicarea directă a copiilor în activităţi. Teme precum: 
“Bun rămas, grădiniţă dragă! ”,“Crăciunul în inimile noastre”, “Martie - Mărţişor”, “1 Decembrie”, “Şezătoare 
la muzeu” sunt foarte cunoscute și foarte îndrăgite de elevi și părinți, deoarece îi provoacă să se implice afectiv 
şi efectiv în realizarea sarcinilor, în căutarea şi sortarea materialelor necesare, în culegerea de informaţii şi 
curiozităţi referitoare la tema aleasă. 

Serbările şcolare reprezintă evenimente de o importanţă deosebită în activitatea elevilor şi în viaţa 
familiilor acestora-atât din punct de vedere afectiv, cât şi cognitiv, dând ocazia elevilor de a prezenta, într-o 
manieră personală şi originală, tot ce au învăţat pe parcursul unui semestru sau an şcolar. Acest tip de activităţi 
extracurriculare au reprezentat întotdeauna un prilej de manifestare inedită al talentului nativ al copilului. Este 
o ocazie în care copilul îşi poate pune în valoare inteligenţa dominantă descoperită şi valorificată de cadrul 
didactic. De multe ori familia este surprinsă de potenţialul propriului copil. 

Cântecul, dansul, recitarea de poezii sau interpretarea unor piese de teatru reprezintă câteva dintre 
formele de manifestare prin care copilul îşi satisface nevoia de afirmare de joc, căpătând încredere în propriul 
potenţial artistic şi cognitiv. De aceea o sărbătoare şcolară reprezintă un mijloc eficient de educare, de 
influenţare formativă a copiilor, de sudare a colectivului, de asigurare a unor contexte educaţionale  în care 
relaţionările se produc în condiţii inedite, de încurajare a talentului, de dezvoltare a aptitudinilor şi de stimulare 
a copiilor timizi sau mai puţin talentaţi. Este foarte indicat ca pe parcursul serbării să iniţiem momente 
interactive părinţi-copii: jocuri, scenete, recitare, dansuri populare, cântece pe care părinţii fie le cunosc, fie 
le învaţă împreună cu copiii. Toate acestea contribuie la sudarea relaţiilor dintre copii şi părinţi, atmosfera să 
fie mai caldă, de sărbătoare a tuturor vârstelor. 

Am considerat că implicând părinții în activități școlare și extrașcolare, acestea vor fi mai atractive 
pentru copii, iar părinții vor fi mai implicați și mai conștienți de actul didactic, de importanța grădiniţei și a 
școlii în viața copilului, realizând, astfel progres în activitatea didactică. 
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE                                                                          
ÎN PARTENERIAT CU PĂRINŢII 

       Prof. Stoian Ion 

 
În fiecare an realizez un parteneriat cu părinţii elevilor pe care îi îndrum , parteneriat denumit “Doi 

parteneri-un singur scop”. Motivul realizării acestui parteneriat este necesitatea menţinerii unităţii de cerinţe 
în educaţia copilului, necesitatea realizării unei legături reale între şcoală şi familie ca parteneri egali în 
educaţia copilului. Scopul acestui parteneriat este implicarea şi participarea reală a părinţilor în activităţile la 
clasă şi la cele extracurriculare.Ca obiective majore ale acestui parteneriat aş aminti: formarea părinţilor în 
spiritul ideii de parteneri egali în educaţia copiilor; convingerea părinţilor pentru a investi în dezvoltarea 
personală a copilului şi a grupului în ansamblu; implicarea părintilor în atragerea de resurse (financiare sau 
materiale) necesare unei bune desfăşurări a actului educaţional; creearea unui mediu educativ pozitiv, 
favorabil, adecvat pentru o stimulare continuuă a învătarii spontane a copilului; achizitionarea de către părinţi 
a unor informaţii şi cunoştiinţe pe care să le folosească în educarea propriilor copii; implicarea părinţilor în 
atragerea şi găsirea de resurse materiale şi financiare necesare derulării serbării de Crăciun, de sfârşit de an 
şcolar, organizării de excursii şcolare. 

Școala îl învață pe copil să se situeze printre semeni , să se obișnuiască cu anumite cerințe și realități 
sociale. Dar educația în familie constituie prima școală a copilului , partea cea mai importantă a pregătirii lui 
pentru viața socială și productivă. Familia trebuie să fie prima instituție socială care se preocupă de asigurarea 
condițiilor necesare dezvoltării normale a copilului. Școala și familia sunt cei doi poli de rezistență ai educației, 
care contribuie prin mijloace specifice la formarea tinerilor. 

Odată cu intrarea în școală, copilul trăiește în două lumi diferite: una a familiei, colorată încă de 
afectivitatea primei copilării, cealaltă, a școlii, încărcată de noi exigențe și de promisiunile viitorului, la fel de 
importante. Dacă aceste medii educaționale se completează și se susțin, ele asigură într-o mare măsură buna 
integrare a copilului în activitatea școlară și, pe plan mai general, în viața socială. 

Obiectivul cel mai important al colaborării dintre școală și familie în perioada școlarității îl reprezintă 
susținerea eforturilor copilului pentru ca acesta să dobândească primele instrumente ale muncii intelectuale și 
să obțină succesul școlar. Clasa reprezintă pentru elevi al doilea mediu de socializare, după familie. Aici elevul 
va trăi și experimenta, va învăța deprinderi sociale necesare pentru viață. 

În activitatea pe care o desfășurăm, am pornit întotdeauna de la „punctele forte”ale elevilor și cele ale 
noastre ca profesori, cum ar fi: ce știe elevul, ce poate să facă, ce îi este îngăduit să realizeze, spre ce are 
înclinații, de ce abilități didactice dispune. 

Apoi am avut în vedere”punctele slabe”pe care vrem să le îndreptăm(ce nu știe elevul, ce n-a înțeles, ce 
nu poate să facă, ce nu ne este îngăduit nouă ca profesorii să facem). Este necesară o bună cunoaștere a elevilor 
și totodată o bună cunoaștere a forțelor proprii. Folosirea metodelor interactive (discuțiile colective, 
interpretarea de roluri, rezolvarea în grup a unor probleme, efectuarea de experiențe) asigură condițiile 
oportune elevilor să se afirme atât individual, cât și în echipă. 

Am ajutat elevii să treacă peste rețineri, să-și exprime în mod deschis opiniile personale, să vorbească 
despre evenimentele la care participă , despre calitățile și defectele lor. Elevii au dobândit nu numai curajul 
exprimării unor opinii, ci și respectul pentru părerile colegilor, ale părinților, pentru adevăr. În felul acesta am 
pus pe fiecare elev în situația de a-și exercita, în clasă, principalele însușiri care-i definesc personalitatea, 
făcându-i participanți activi, dar și colaboratori, parteneri ai noștri în ducerea la bun sfârșit a tuturor 
activităților. 
Calitatea proceselor de comunicare ce se stabilesc în grupul școlar depinde de potențialul comunicativ al 
fiecăruia dintre membrii lui. Profesorul trebuie să dețină înainte de toate, bune calități de mediator pentru a-i 
facilita procesul stabilirii unor interacțiuni directe, sincere, bazate pe încredere între elevi, dar și între sine și 
fiecare dintre elevi. 

În domeniul colaborării școală-familie, punctul de plecare este cunoașterea prealabilă a părinților de 
către profesor, a familiei, a climatului familial. Activitatea educativă îmbracă și în școala noastră o multitudine 
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de forme la următoarele nivele: comitetul de părinți, consiliul reprezentativ al părinților, vizitele la domiciliu, 
corespondența cu părinții, consultațiile pedagogice, implicarea părinților în activitățile școlii, activitățile 
nonformale(excursii, cercuri, serbări, aniversări, cursuri), consultații la cererea părinților. 

Numărul mare de contacte școală-familie nu asigură neapărat rezultate fructuoase. Întâlnirile colective 
cu părinții reprezintă cea mai “profitabilă”și democratică formă de colaborare a profesorului cu familiile 
elevilor săi. Pentru profesor înseamnă un cadru de manifestare și de perfecționare a calităților sale 
manageriale, un moment optim de conștientizare și de mobilizare a părinților într-un parteneriat real, prilej de 
a învăța și el din experiența părinților. Pentru părinți , adunările colective reprezintă tot atâtea prilejuri de 
autoevaluare și de sporire a competențelor educative, de informare pedagogică avizată, decide înțelegerea 
complexității fenomenului instructiv-educativ și a poziției pe care o ocupă în acest proces. 

În toate cazurile de întâlniri, contacte, proiecte, raporturi mutuale, au fost implicați, în mod egal, elevii 
ca parteneri de dialog și ca beneficiari ai unor servicii educaționale de calitate necesare dezvoltării armonioase 
a personalității. 
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Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții 

  

           STOIAN NICOLETA-CĂTĂLINA- prof. înv. primar,                                                       
Școala Gimnazială Nr. 1 Frumușani 

 

,, Niciodată familia nu a fost mai solicitată și rolul său nu a fost atât de mare ca azi.” 

Bouting și During -1994 

 

Familia este considerată cea mai potrivită colectivitate socială, privind formarea omului, prin oferirea 
de modele a rolurilor sociale pe care individul le are de îndeplinit. Primele valori sociale sunt transmise de 
familie. Înainte să primească o educaţie instituţionalizată, copilul învaţă o serie de lucruri, pe care şcoala, deşi 
copilul e la începutul procesului educativ, trebuie să le ştie. 

Astfel, şcoala trebuie să cunoască valorile educative propagate în interiorul familiei, pentru a şti pe ce 
se bazează. Deşi începe şcolarizarea, rolul familiei nu se încheie, ci continuă, sarcinile şcolii şi cele ale 
familiei, atât în materie de educaţie, cât şi în materie de instrucţie, se împletesc şi se sprijină reciproc. 

Modalităţile prin care familia îşi exercită influenţa educativă sunt numeroase, acestea evidenţiindu-se 
din copilărie, când este semnalată importanţa relaţiei dintre mediul familial şi dezvoltarea limbajului. În 
perioada şcolarizării, randamentul la învăţătură depinde în mare măsură de posibilitatea oferită copilului de a 
învăţa unele lucruri din ambianţa familială şi din diferitele împrejurări de viaţă din afara acesteia, în care va 
fi pus în mod conştient de părinţi (petrecerea vacanţelor în medii naturale diferite, vizite la muzee, expoziţii, 
vizionarea unor spectacole, lecturi).  

Posibilităţile de a avea în cadrul familiei o bibliotecă, de a i se procura reviste şi cărţi, anumite jocuri 
interactive,  de a fi ajutat la învăţătură de către părinţi vor contribui, de asemenea, la dezvoltarea intelectuală 
a copilului, la formarea unor abilități de învățare, autoorganizare ,  ceea ce influențează pozitiv reușita școlară 
a copiilor. 

Oportunitatea cea mai promițătoare pentru rezultatele elevilor apare atunci când familiile, școlile și 
organizațiile comunitare lucrează împreună.  

Din multitudinea și varietatea formelor de colaborare nemijlocită, serbarea  școlară  este un prilej de 
bucurie, emoție, bună dispoziție pentru copii și părinți, dar și momentul în care copilul „se pune în valoare” 
folosindu-și imaginația, dicția, mimica, siguranța de sine, plăcerea de a apărea în fața publicului. 

De asemenea,  modul în care se dă sprijinul la învăţătură are de asemenea o mare influenţă în dezvoltarea 
capacităţilor psihice şi morale ale copilului.  

Unii părinţi se substituie acestuia în îndeplinirea îndatoririlor şcolare, ceea ce îi creează o stare de 
pasivitate şi o falsă concepţie despre muncă; alţii au o atitudine rigidă, aspră, ceea ce îl inhibă, frânându-i 
dezvoltarea gândirii.  

Foarte importantă în formarea atitudinii faţă de muncă este puterea modelului pe care părintele îl oferă 
în această direcţie. Motivaţia învăţării depinde de atitudinea părintelui faţă de viitorul copilului, de pregătirea 
lui pentru profesie, de orientarea lui justă în alegerea acesteia. 

Eforturile legate de implicarea părinților la școală au beneficii agreate de profesori: îmbunătățirea 
calificativelor, a atitudinii făță de școală, a comportamentului, a efectuării temelor, a participării la activitățile 
din clasă și a frecvenței școlare. Implicarea părinților are efecte benefice atât asupra performanțelor elevilor, 
cât și asupra rezultatelor școlii, în general.( Harris și Godall, 2007). 
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CREATIVITATE ȘI MAGIE  DE SĂRBĂTORI 

Profesor înv. Preșc. STOIAN TODORA 

GRĂDINIȚA CU P. P. NR. 1  

COMUNA MATCA JUDEȚUL GALAȚI  
 
 
Am început frumos grădinița, chiar dacă jumătate din copii veneau la grădi, iar cealaltă stătea acasă. 

Bucuria nu a ținut mult, abia am avut timp să ne adaptăm cu grădinița, deoarece suntem grupa mică. Pentru 
ei- piticii, pentru a se simți în centrul atenției, și mai ales pentru a simți magia sărbătorilor care ne bat la ușă, 
desfășurăm activități cât mai pe înțelesul lor, cât mai atractive. Cu ajutorul părinților, căci fără sprijinul lor nu 
ar fi fost nimic posibil. Am trimis la toți ghetuța pentru decorare, și poezioara pentru Moșul bun.  

Am trimis filmarea cum să decoreze ghetuța.  
Am folosit carton colorat pentru imprimare. Părinții au decupat ghetuța. Deoarece nu aveau lipici, dar 

nici acuarelă, am venit în sprijinul părinților cu noi idei. Am trimis steluțele, vârful și călcâiul decupate din 
hârtie autoadezivă. Le-am spus să folosească șervețele albe sau hârtie igienică albă, în loc de acuarelă albă am 
folosit pastă de dinți albă, iar în loc de pensulă, degetul arătător.  

Copiii sau distrat de minune, iar după postarea mea pe grup, imediat s-au pus pe lucru și au trimis pe 
grup, mândri de ceea ce au realizat. Surprize avem și pentru Moș Crăciun. Vom învăța colinde, vom face 
felicitări, globuri, mănușa decorată, dar și covrigei pentru colindători. Ceea ce este dureros, este că, ne vine 
foarte greu să ne desfășurăm activitățile în acest mod, deoarece la grupă mică este nevoie de foarte multă 
socializare, comunicare....  

Pentru activități online este prea mare emoția pentru copii, și depind de părinți. Dacă la programul 
grădiniței părinții îi aduceau și nu mai aveau grija copilului 5 ore, acuma trebuie să fie cu ei mereu și 
majoritatea părinților regretă închiderea grădiniței. Crăciunul acesta trebuie să fie magic pentru ei, deoarece 
de la 3 anișori încep să înțeleagă importanța acestei sărbători, cu multe surprize plăcute pentru ei. 

 
Ghetuta realizată de mine model, dar m-am filmat și le-am trimis pașii de urmat în realizarea acesteia. 

Operele lor de artă au ieșit super, dar ceea ce este mai important este faptul că și-au folosit imaginația în 
aranjarea steluțelor, a fulgilor de zăpadă, și mai ales că au pus și părinții la treabă, ceea ce pentru copii 
înseamnă enorm. 
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Abia 12 copii au postat deocamdată, dar urmează și ceilalți 12 căci nu a fost timp, aveau diferite 

probleme. Sunt încântați părinții deoarece ceea ce copiii lucrează, eu le prelucrez, le scriu numele, le pun chiar 
și poza fiecăruia, la cei care nu au trimis cu poză și le creez albumul lor, pe fundaluri de sărbători, cu muzică. 
În spatele tuturor acestor activități se duce o muncă continuă, pe care guvernanții noștri nici nu și-o 
imaginează, ci ei cred că noi nu facem aproape nimic și, care tot ne atenționează că ne taie salariile, sporurile. 
Părinții sunt cei care văd munca noastră și apreciază, iar ceea ce este mai important, copiii, ei eroii principali 
din tot ceea ce facem, pentru ei facem, din plăcere nu din obligație, ei eroii principali, sunt foarte încântați.  

Magia Crăciunului de altădată s-a pierdut încă din anii copilăriei mele. Acele vremuri de demult au fost 
frumoase chiar dacă nu aveau părinții noștri bani de cadouri, era bucuria umblării cu colindul din casă în casă, 
alergătura, frica de mascații din Viflaim (dracii cu clopote – droange le ziceam noi, moșii și babele deghizate 
care ne alergau să ne ia banii câștigați cu colind....). Acuma copiii sunt ținuți în puf, li se oferă tot ce poftesc, 
de aceea sunt și foarte fragili, iar când ajung la maturitate sunt dezorientați.  

Toate aceste povești le voi prelucra într-o carte proprie, dar nu știu când o voi termina deoarece suntem 
prea învinși de viața zilnică, adică timpul nu ne permite să ne istorisim în cărți poveștile noastre reale trăite în 
anii copilăriei. Povești adevărate care, chiar au fost odată ca niciodată, și care, cred, că nu se vor mai întoarce 
înapoi niciodată. Dacă ar ști copii noștri ceea ce am trăit noi la vârsta lor, poate la unii le-ar plăcea chiar.  

    
  În concluzie, putem spune că reuşita privind buna desfășurare a actului educațional, dar și  devenirea 

umană a copilului depinde de o colaborare prodigioasă dintre cei doi factori educaţionali de bază: grădiniţa şi 
familia.  
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Importanța activităților educative realizate în parteneriat cu părinții 

 

Stoica  Dana – Cătălina 

Școala Gimnazială ,,Panait Georgescu”    Dobra, 

structura Școala Gimnazială ,,Iulian Rusu” Mărcești 
 

 

Motto: 

„Spune-mi şi voi uita; arată-mi şi îmi voi aminti, 

implică-mă şi voi înţelege”. (John Gay) 

 

O educație de calitate presupune o colaborare strânsă între factorii implicați, școala pe de o parte, prin 
cadrele didactice și oferta curriculară pe care o propune, elevii, care sunt în centrul actului educativ și 
principalii beneficiari ai demersului educațional și părinții pe de altă parte, cei care doresc reușita copiilor și 
care ar trebui să se implice pentru ca prin efortul comun să se ajungă la cele mai bune rezultate. 

Toți sunt de acord că un parteneriat școală - familie este de bun augur în dorința de a obține cele mai 
bune rezultate în urma educației realizate în mediul școlar.   Implicarea părinților îmbunătățește performanțele 
şcolare ale copiilor. Cu cât părintele este implicat mai mult, cu atât şansa de succes şcolar a copilului este mai 
mare. Un părinte poate influenţa decisiv atitudinea copilului față de școală, comportamentul la clasă, stima de 
sine și motivația. Implicarea părinților aduce beneficii atât pentru copii, cât și pentru părinți. Părinții vor avea 
o mai bună înțelegere a curriculum-ului și a activităților școlare și vor comunica mai bine cu copiii lor. 

Copiii învață cel mai bine atunci când părinții sprijină învățarea. Pentru a face asta, părinții trebuie să 
înțeleagă nevoile de dezvoltare ale copiilor lor și felul în care pot crea un mediu favorabil învățării acasă. Când 
școala implică părinții, aceștia au șanse mai mari de a înțelege ce încearcă să obțină școala de la elevi și astfel 
ei pot să sprijine aceste eforturi. 

De asemenea, părinții pot oferi recomandări practice pentru școală. Ar trebui să existe un dialog activ 
între părinți și profesori, precum și ocazii pentru părinți ca să își asume leadership-ul în realizarea unor 
activități. În acest sens, se pot organiza activități educative comune cu părinții, atât în cadrul activităților 
extracurriculare, cât și în cadrul orelor de consiliere și dezvoltare personală sau chiar la unele ore de curs.  

Încurajarea părinților de a deveni voluntari la școală pentru diverse activități se dovedește eficientă, 
pentru că sprijinul acestora în organizarea unor activități este esențial. Aceștia vor înțelege mai bine eforturile 
cadrelor didactice de a forma elevilor cele opt competențele cheie necesare unei personalități armonioase 
capabile să se adapteze unei lumi în permanentă  schimbare. 

În activitatea de profesor de peste două decenii am constatat că elevii sunt foarte atrași de discuțiile în 
afara orelor de curs, de activitățile de tip concurs, de serbările organizate cu diverse ocazii, de întâlnirile pentru 
realizarea revistei școlii, de șezătorile literare, de teatrul pe care îl puneam în scenă, de proiectele în care ne 
implicam plini de zel, reușind să ne cunoaștem mai bine, să ne apropiem, să căpătăm mai multă încredere în 
propriile forțe. De fiecare dată, părinții elevilor au fost informați de proiectele noastre, le-am cerut sprijinul, 
i-am implicat de multe ori și ne-am bucurat de reușitele copiilor, de progresele lor și de efectul acelor activități 
asupra lor. 

Componenta educațională a activităților extracurriculare este de netăgăduit, iar eficiența lor este maximă 
atunci când elevii au oarecare libertate de manifestare, când sunt antrenați în conceperea și realizarea lor. 
Sprijinul părinților îi motivează pe elevi, îi determină să se comporte cât mai bine și să obțină rezultate din ce 
în ce mai bune. Deschiderea spre astfel de activități este benefică în pregătirea pentru viață a elevilor noștri. 
Părinții au realizat decorul pentru piesele noastre de teatru, pentru serbările școlare desfășurate cu diverse 
ocazii, au însoțit grupurile de elevi la concursuri și activități de voluntariat. 

Fiind aproape de școală și de cadrele didactice, părinții reușesc să înțeleagă fenomenele, să își ajute 
copiii și să se adapteze  la situațiile concrete în care se află. Ei văd mai bine eforturile școlii și se transformă 
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în parteneri, promovând educația de calitate pentru copiii lor, înțelegând că  educarea, formarea sunt mult mai 
importante decât instruirea propriu-zisă. 

Se știe că un părinte poate influenţa decisiv atitudinea copilului față de școală, comportamentul la clasă, 
stima de sine și motivația.  

În activitățile noastre educative comune cu elevii și părinții am promovat  ideea Mariei Montessori, care 
mi se pare esențială pentru înțelegerea importanței școlii: 

,,Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi mari 
și nimic nu ne permite să știm cum va fi lumea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze.” 
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MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNA! TRADIȚII ȘI OBICEIURI  - 

Resurse și ctivități educative desfășurate online 

Prof.  înv. preșcolar  Stoica Elena Cătălina 

Școala Gimnazială Cornești, jud. Dâmbovița 
 

Contextul actual a grăbit procesul de digitalizare al învățământului și ne-a forțat să recunoaștem faptul 
că experiențele online sunt interconectate în mod iremediabil cu cele offline, având un mare impact asupra 
toturor aspectelor vieții.       

Având în vedere ritmul accelerat de dezvoltare a tehnologiei, este necesar să îi susținem pe copii în 
dezvoltarea competențelor și abilităților de utilizare a instrumentelor și dispozitivelor digitale, să creăm 
contexte de învățare și evaluare care să pună în valoare caracteristicile nativilor digitali, adică a copiilor care 
au crescut înconjurați de tehnologie.  

Trecerea în scenariu roșu datorată pandemiei a provocat o schimbare în proiectarea și desfășurarea 
activitaților și  reprezintă o provocare pentru cadrele didactice din educația timpurie.  

Cu toate acestea, copiii au nevoie să simtă cât mai puțin aceste schimbări, iar una dintr modalit-țile prin 
care putem face acest lucru este să ne bucurăm ca și în ceilalți ani de magia sărbătorilor de iarnă. 

În acest sens , cu sprijinul părinților, am organizat un moment artistic pentru care fiecare copil a învățat 
câte o poezie, ne-a prezentat un obicei de Crăciun sau  ne-a trimis o urare într-un scurt clip video. Colajul cu 
clipurile primite l-am partajat în cadrul ultimei întâlniri pe Meet dinainte de vacanța de iarnă.  

Deasemenea, am desfășurat multe alte activități ce au marcat apropierea sărbătorilor de iarnă, așadar voi 
prezenta câteva instrumente și site-uri folosite cu succes:  

● Liveworksheets.Com- Acest site ne permite să transformăm fișele tradiționale, pe care le 
printam, în fișe interactive care se corectează automat, iar răspunsurile vor fi primite pe mail; 

● LearningApps.org- o aplicație concepută pentru a sprijini procesele de învățare, predare și 
evaluare prin module interactive – se pot realize, de exemplu, jocuri de sortare a decorațiunilor; 

● storyjumper.com -este un site web care permite profesorilor să-și construiască propriile cărți. 
Ei pot crea cu ușurință povești, pot adăuga text, muzică, încărca desene sau fotografii pentru a-și 
ilustra povestea și pot folosi și galeria de clipuri StoryJumper- se pot prezenta tradiții și obiceiuri de 
iarnă într-un mod interactiv; 

● Kahoot- este o aplicatie prin care puteti creea quiz-uri pentru ore mai interactive , care poate 
fi folosit pentru verificarea cunoștințelor despre Crăciun; 

● Jigsawplanet.com- O aplicație prin care orice imagine de Crăciun poate deveni un puzzle. 

În încheiere aș dori să subliniez faptul că este necesar să se acorde o atenție deosebită în 
alegerea intrumentelor digitale de învățare-predare-evaluare, să se urmărească valențele pedagogice 
ale acestora și beneficiile pe care le prezintă pentru preșcolari.  
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PARTENERIAT GRĂDINIȚĂ – FAMILIE 

”ÎMPREUNĂ SĂ LUCRĂM, PE COPII SĂ-I EDUCĂM” 

 

Prof. înv. preșcolar Stoica Gabriela Florentina 

Grădinița cu program prelungit Alexandrina Simionescu Ghica Târgoviște 
 

„Eu sunt copilul, tu ţii în mâinile tale destinul meu, tu determini în cea mai mare măsură, dacă voi reuşi 
sau eşua în viaţă. Dă-mi, te rog, acele lucruri care să mă îndrepte spre fericire, educă-mă, te rog, ca să pot 
fi o binecuvântare pentru lume.” (din Child's Appeal, Mamie Gene Cole)  

Responsabilitatea dezvoltării copilului în primele etape ale vieţii revine în primul rând familiei sale. O 
educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie, iar apoi ea se continuă în grădiniţă şi şcoală. În primul 
rând, ea se realizează prin puterea exemplului şi abia apoi prin cea a cuvântului. Chiar şi atunci când instituţia 
şcolară oferă programe foarte bune, ea nu poate contracara experienţele negative acumulate de copil în familia 
sa. Pe de altă parte, ceea ce învaţă copilul în instituţia şcolară pierde din importanţă şi eficienţă, rezultatele 
fiind considerabil scăzute dacă părinţii nu întăresc şi nu valorifică programul educativ desfăşurat în grădiniţă.  

În consecinţă, pentru ca eficienţa educaţiei din grădiniţă să aibă un randament sporit, este necesar ca 
programul educativ să fie cunoscut şi înţeles de către familie şi realizat printr-o colaborare strânsă între 
instituţia familială și cea preşcolară. Dacă familia va fi implicată de la început în programul educativ, ea va 
percepe corect importanța colaborării cu grădinița, beneficiile acestei colaborări, iar implicarea sa în 
activitatea grădiniței va fi conștientă, intersantă și reciproc avantajoasă. Parteneriatul presupune construirea 
unei relații pozitive între familie și grădiniță, o unificare de valori cu efect benefic asupra copiilor.  

”ÎMPREUNĂ SĂ LUCRĂM, PE COPII SĂ-I EDUCĂM” este un proiect de parteneriat educaţional 
iniţiat de educatoare din dorinţa de a colabora, coopera cu familiile preşcolarilor în scopul dezvoltării relaţiei 
dintre grădiniță şi familie. Parteneriatul are la bază interesul, atât al grădiniței cât și al familiei de a colabora 
pentru dezvoltarea fizică, cognitivă și socio-emoțională a preșcolarului, dar și stimularea interesului familiei 
de a se implica în activitățile grădiniței. Această colaborare presupune desfăşurarea unor activităţi curriculare-
practice, dar şi extracurriculare - programe artistice şi vizite.  

SCOP: 

• Colaborarea dintre familie și grădiniță pentru o implicare cât mai activă a părinților în procesul 
de formare al preșcolarilor; 

• Stimularea interesului părinților pentru activitățile desfășurate în grădiniță; 
• Participarea activă a familiei, alături de educatoare, în activitatea grădiniței, precum și în 

activitățile extracurriculare și cele organizate on-line; 
• Dobândirea de către părinți a unor abilități de relaționare cu copiii; 
• Stabilirea unor principii de bază ce trebuie respectate în formarea personalității copiilor, 

precum și procedee de corectare a unor devieri comportamentale.  
 

OBIECTIVE GENERALE: 
• Stimularea intersului părinților pentru activitățile desfășurate în grădiniță; 
• Cunoaşterea individuală a copiilor, urmărind manifestarea lor în familie şi grădiniţă; 
• Participarea activă a familiei, alături de educatoare, în viața grădiniței precum și în activitățile 

extracurriculare, precum și cele desfășurate on-line; 
• Dobândirea de către părinți a unor abilități de relaționare cu copiii; 
• Stabilirea unor principii de bază ce trebuie respectate în formarea personalității copiilor, 

precum și procedee de corectare a unor devieri comportamentale; 
• Iniţierea unor acţiuni comune pentru sărbătorirea unor evenimente special. 

 
BIBLIOGRAFIE:  
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Nr. 
crt. 

DENUMIREA 
ACTIVITĂȚII 

DATA RESURSE 
MATERIALE 

MODALITĂȚI DE 
REALIZARE 

LOCUL 
DESFĂȘURĂ

RII 

MODALITĂȚI 
DE 

EVALUARE 

1.  Bun venit la 
grădiniță! 

SEPTEM 
BRIE 
2020 

Scăunele 
Măsuțe 
Dezinfectant 
Maști 
Mănuși 
Botoșei de unică 
folosință 

Ședință cu părinții Curtea 
grădiniței 

Proces verbal 

2.  Să ne cunoaștem 
mai bine! 

OCTOMBRIE 
2020 

Laptop  Chestionar Google 
docs. 

On-line Chestionare  

3.  Ne pregătim 
pentru iarnă – 

Punem murături 
 

NOIEMBRIE 
2020 

Borcane 
Legume de toamnă 
Sare 
Oțet 
Apa 
Tocătoare 
Cuțite de unică 
folosință 
Șorțulețe  
Laptop 
Sistem audio 

Activitate practic-
gospodărească 

Sala de grupă- 
Întâlnire on-
line cu părinții 
pe platforma 
Google Meet. 

Print-screen 
Fotografii 

4.  Bucuria 
Craciunului 

DECEMBRIE 
2020 

Laptop 
Sistem audio 

Program artistic Sala de grupă Fotografii 
Înregistrare 
video-audio 

5.  O poveste pentru 
fiecare 

IANUARIE 
2021 

Laptop Prezentări 
powerpoint 

Domiciliul 
copilului 

Fotografii  

6.  Uite, câte am 
învățat 

FEBRUARIE 
2021 

Laptop 
Sistem audio 

Sedință cu părinții Întâlnire on-
line cu părinții 
pe platforma 
Google Meet. 

Print-screen 

7.  E ziua ta, 
mămico! 

MARTIE 
2021 

Laptop 
Sistem audio 

Program artistic Sala de grupă- 
Întâlnire on-
line cu părinții 
pe platforma 
Google Meet. 

Print-screen 
Fotografii 

8.  Un mediu curat, o 
lume mai bună 

MAI 
2021 

Costume materiale 
reciclabile 

Paradă  Sala de grupă Fotografii  

9.  Feedback-ul 
parinților privind 

activitatea 
desfășurată la 
grupa mica C 

IUNIE 
2021 

Laptop  Chestionar Google 
docs. 

On-line Chestionare  
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE  

ÎN PARTENERIAT CU PĂRINŢII 

Prof. înv. primar Mihaela Stoica 

 
Noţiunea de parteneriat desemnează asocierea a doi sau mai mulţi parteneri care împreună acţionează 

pentru atingerea unui scop comun. 
În educaţie, parteneriatul dintre cadrele didactice şi părinţi este esenţial în pregătirea pentru viaţă a 

copiilor, în formarea acestora.  
Printre principalele obiective ale parteneriatului părinţi- şcoala se pot enumera: 
- formarea părinţilor în spiritul ideii de parteneri egali în educaţia copiilor;  
-convingerea părinţilor pentru a investi în dezvoltarea personală a copilului şi a grupului în ansamblu;  
-crearea unui mediu educativ pozitiv, favorabil, adecvat pentru o stimulare continuă a învăţării spontane 

a copilului;  
-achiziţionarea de către părinţi a unor informaţii şi cunoştiinţe pe care să le folosească în educarea 

propriilor copii;  
-implicarea părinţilor în atragerea şi găsirea de resurse materiale şi financiare necesare derulării 

diferitelor activităţi extracurriculare 
Părinţii sunt primii educatori ai copilului deoarece în primele etape ale vieţii responsabilitatea educării 

copilului revine familiei.  Mai târziu însă, o dată cu intrarea în școală, copilul trăiește în două lumi diferite: 
una a familiei, colorată încă de afectivitatea primei copilării, cealaltă, a școlii, încărcată de noi exigențe și de 
promisiunile viitorului, la fel de importante. Dacă aceste medii educaționale se completează și se susțin, ele 
asigură într-o mare măsură buna integrare a copilului în activitatea școlară și, pe plan mai general, în viața 
socială.  

Obiectivul cel mai important al colaborării dintre școală și familie în perioada școlarității mici îl 
reprezintă susținerea eforturilor copilului pentru ca acesta să dobândească primele instrumente ale muncii 
intelectuale și să obțină succesul școlar. Clasa reprezintă pentru elevi al doilea mediu de socializare, după 
familie. Aici elevul va trăi și experimenta, va învăța deprinderi sociale necesare pentru viață. 

Între familie și școală trebuie să existe o comunicare foarte strânsă. Dacă un profesor vrea să educe, 
acesta trebuie să colaboreze cu părinții, pentru ca efortul pe care îl realizează la clasă să continue şi acasă. Atât 
școala cât și familia sunt responsabile de:  

-Transmiterea de norme, valori și obiceiuri;  
-Dezvoltarea autonomiei copilului;  
-Transmiterea de cunoștințe  
-Învățarea responsabilităților (comportament, curăţenie, teme etc) 
Relaţia familie- professor este unică și originală, de aceea trebuie să fie individualizată și bazată pe 

încredere și cunoaștere reciprocă. Există mai multe forme concrete de colaborare între şcoală şi familie, ele 
deosebindu-se în funcție de scopul urmărit și de modul de realizare:  

✓ Referatele prezentate părinților în cadrul şedinţelor cu părinţii  
✓ Lectoratele cu părinţii 
✓ Organizarea unor expoziții cu lucrări executate de copii;  
✓ Participarea părinților la activități demonstrative/ ateliere de lucru organizate de cadrul didactic;  
✓ Şedinţele cu părinţii  
✓ Consultări individuale;  
✓ Vizitele-constituie o altă formă de colaborare. Includem aici ambele variante, vizitarea familiei de 

către cadrul didactic și vizitarea unității de învățământ de către părinți  
✓ Organizarea de activități extracurriculare, organizate și desfășurate împreună cu părinții (vizite la 

muzee, patiserii, fabrici, etc);  
✓ Serbările copiilor cu diferite ocazii (Crăciun, sfârşit de an, carnavaluri etc) 
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În concluzie, educaţia este un proces împărţit între profesori şi părinţi, colaborarea dintre cei doi 
parteneri fiind foarte importanţă pentru dezvoltarea individului şi pentru procesul educativ.   

 
Bibliografie: 
Moisin, Anton-Părinți și copii, Editura didactică și pedagogică , București, 1995; 
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Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții 

Stoica Mihăița, Profesor PIP,  

Școala Gimnazială Nr. 1 Vânătorii Mici, Giurgiu 

 
 
În procesul educativ, familia și școala trebuie să-și împartă responsabilitățile. Ambii au un rol 

fundamental în dezvoltarea armonioasă a copilului. Colaborarea familiei cu școala are o importanță majoră, 
cu efecte pozitive asupra elevilor, părinților, profesorilor, școlii și comunității. Între familie și școală trebuie 
să existe o comunicare foarte strânsă. Dacă un profesor vrea să educe, trebuie să colaboreze cu părinții, pentru 
ca efortul pe care îl realizează la clasă să aibă continuitate și în restul zilei. 

În societatea noastră, educația data copilului  în familie și  cea școlară joacă un rol foarte important în 
achiziția de cunoștințe și comportamente ale copilului. De aceea ambii trebuie să aibă responsabilități și roluri 
complementare. O bună interacțiune între școală și familie, oferă copilului o imagine de apropiere între 
persoanele care se ocupă de el, de siguranță în cadrul școlii. 

Fiecare relație familie-profesor este unică și originală, de aceea trebuie să fie individualizată și bazată 
pe încredere și cunoaștere reciprocă. 

Atât școala cât și familia sunt responsabile de transmiterea de norme, valori și obiceiuri, de învățarea 
responsabilităților (implică acceptarea normelor de comportament, de ordine,curățenie, mici responsabilități 
familiare și școlare) și de dezvoltarea autonomiei copilului; 

Există mai multe forme  de colaborare : 
-Convorbirile cu familia,  care pot avea loc spontan sau organizat, din inițiativa profesorului sau a 

părinților. 
-Consultări individuale; 
Organizarea de activități extracurriculare, organizate și desfășurate împreună cu părinții 
(vizite la muzee, patiserii, fabrici, etc); 
-Participarea părinților alături de copii la diverse ateliere de lucru, organizate de cadrul 
Didactic și organizarea unor expoziții cu lucrările executate de copii; 
-Serbările copiilor cu diferite ocazii (Crăciun, 8 Martie, Sfârșit de an școlar, etc). 
De asemenea în cadrul orelor de consiliere cu părinții sunt prezentate referate  cu anumite prilejuri, cu 

teme pe bază de fapte și date concrete (ex.”Influența familiei asupra personalității copilului). 
Ca urmare a celor enunțate mai sus, am realizat un parteneriat cu familiile copiilor pe care îi inițiez. 

Motivul realizării acestui parteneriat este necesitatea menţinerii unităţii de cerinţe în educaţia copilului, 
necesitatea realizării unei legături reale între şcoală şi familie ca parteneri egali în educaţia copilului. Scopul 
acestui parteneriat este implicarea şi participarea reală a părinţilor în activităţile la clasă şi la cele 
extracurriculare.Ca obiective majore ale acestui parteneriat aş aminti: formarea părinţilor în spiritul ideii de 
parteneri egali în educaţia copiilor; convingerea părinţilor pentru a investi în dezvoltarea personală a copilului 
şi a grupului în ansamblu; implicarea părintilor în atragerea de resurse (financiare sau materiale) necesare unei 
bune desfăşurări a actului educaţional; creearea unui mediu educativ pozitiv, favorabil, adecvat pentru o 
stimulare continuuă a învătarii spontane a copilului; achizitionarea de către părinţi a unor informaţii şi 
cunoştiinţe pe care să le folosească în educarea propriilor copii; implicarea părinţilor în atragerea şi găsirea de 
resurse materiale şi financiare necesare derulării serbării de Crăciun, de sfârşit de an şcolar, organizării de 
excursii şcolare.  

Am organizat cu părinții  ateliere cu ocazia sărbătorilor de Paști, unde elevii au lucrat cu părinții lor în 
echipă și au prezentat produsele obținute.Am realizat cu elevii mărțișoare, obiecte decorative iar părinții au 
cumpărat produsele expuse și au finanțat astfel o excursie la munte pentru copii.. 

Aceste activități care au implicat mai mult părinții în viața școlii, au contribuit la dezvoltarea încrederii 
copiilor în forțele proprii, a dezvoltării motivației pentru învățare. 

Serbările realizate au avut o importanţă deosebită în activitatea elevilor şi în viaţa familiilor acestora-
atât din punct de vedere afectiv, cât şi cognitiv, dând ocazia elevilor de a prezenta, într-o manieră personală 
şi originală, ceea ce au învăţat . Acest tip de activităţi extracurriculare au reprezentat întotdeauna un prilej de 
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manifestare inedită al talentului nativ al copilului. Este o ocazie în care copilul îşi poate pune în valoare 
inteligenţa dominantă descoperită şi valorificată de cadrul didactic. De multe ori familia este surprinsă de 
potenţialul propriului copil.Cântecul, dansul, recitarea de poezii sau interpretarea unor piese de teatru 
reprezintă câteva dintre formele de manifestare prin care copilul îşi satisface nevoia de afirmare , căpătând 
încredere în propriul potenţial artistic. 

În concluzie, familia și școala sunt cele care influențează dezvoltarea individului și procesul educativ, 
de aceea este foarte importantă colaborarea tuturor celor care intervin în procesul de dezvoltare și formare al 
copilului 
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Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții 

Prof. STOICOVICI ADINA-ELENA 

LICEUL TEORETIC RECAȘ 
 

Termenul parteneriat este definit ca asocierea a doi sau mai mulți parteneri, iar în literatura de 
specialitate, parteneriatul reprezintă modalitatea, formală sau informală, prin care două sau mai multe părți 
decid să acționeze împreună pentru atingerea unui scop comun [2, p. 241]. Potrivit Dex-ului parteneriatul 
reprezintă procesul de colaborare dintre două sau mai multe părți care acționează împreună pentru realizarea 
unor interese sau scopuri comune [1, p.1135]. 

Parteneriatul educațional în practica școlară are ca destinație mai multe expresii, ca de exemplu: 
parteneriat de colaborare, protocol de parteneriat, parteneriat de colaborare instituțională, acord de parteneriat, 
acord-cadru de parteneriat pentru educație, protocol de colaborare, contract de parteneriat, convenție de 
parteneriat, proiect de parteneriat și altele. 

Parteneriatul educațional este forma de comunicare, cooperare și colaborare în sprijinul copilului la 
nivelul procesului educativ. Acesta presupune o unitate de cerințe, optiuni, decizii și acțiuni educative între 
factorii educaționali. Parteneriatul educațional se desfășoară împreună cu actul educațional. Se referă la 
proiectarea, decizia, acțiunea și colaborarea dintre instituții, influente și agenți educaționali [3, p.174 ]. 

Mediul familial ocupă un loc central în multitudinea factorilor determinanţi ai evoluţiei individului. 
Copilul nu este un adult în miniatură, ci el este o persoană într-un moment al dezvoltării sale, deosebit de 
receptiv la influenţele pozitive sau negative. 

Trăsăturile şi coordonatele personalităţii se cristalizează în raport cu modelul şi contextul trăit în mod 
direct, nemijlocit, de către copil în mediul său familial, iar atitudinile părinţilor au consecinţe durabile asupra 
personalităţii, în formarea copilului. 

Primul model oferit copilului este familia sa, iar calitatea şi tipul relaţiilor copil-părinţi vor marca 
profund evoluţia viitoare a copilului. (G. Mauco) 

Una dintre cele mai importante condiții ale creșterii eficienței activității educative desfășurate cu elevii 
o constituie asigurarea unei depline unități de acțiune a tuturor factorilor  educativi: şcoală, familie, 
comunitate. Dacă este adevărat că şcoala este factorul de care depinde în mod covârsitor devenirea 
personalității umane, tot atât de adevărat este că educația coerentă nu poate face abstracție de rosturile familiei 
în această comuniune. Şcoala şi familia sunt două instituții care au nevoie una de alta. 

Prin încheierea parteneriatelor cu părinţii, aceştia sunt încurajaţi să ia parte la planificarea şi derularea 
programelor educative pentru copii, ceea ce implică o responsabilizare şi o eficienţă sporită. O etapă 
importantă și deoseori provocatoare pentru profesori este implicarea părinților, familiei în aceste parteneriate. 
Motivele pot fi numeroase: programul aglomerat al părinților, lipsa de disponibilitate, faptul că locuiesc în 
altă țara sau evită contactul cu școala. Ceea ce este și mai neplăcut, dar, în același timp, are sens, părinții ai 
căror copii au cea mai mare nevoie de susținere și aliniere cu cadrele didactice pentru binele copilului, sunt 
adesea cei care lipsesc de la întâlnirile propuse de instituție. 

Părinţii au posibilitatea să-şi cunoască mai bine copiii, modul lor de manifestare în viaţa de grup, pot 
înţelege mai bine rolul lor educativ. Printre obiectivele principale ale colaborării dintre instituţiile educative 
şi familie putem aminti:  înlăturarea factorilor perturbatori în cadrul comunicării şcoală – familie;  creşterea 
gradului de implicare a părinţilor în toate activităţile şcolare şi extraşcolare;  schimbarea mentalităţii 
neadecvate a unor părinţi faţă de şcoală; cunoaşterea de către părinţi a posibilităţilor şi nevoilor psiho-fizice 
ale copiilor;  învăţarea unor deprinderi şi tehnici de muncă intelectulală sub formă de activităţi comune elevi 
– părinţi – cadre didactice. Pentru realizarea parteneriatului cu părinţii este esenţial ca: părinţii să fie priviţi ca 
participanţi activi, care pot aduce o contribuţie reală şi valoroasă la educarea copiilor lor;  să se recunoască şi 
să se valorifice informaţiile date de părinţi referitor la copii; părinţii să ia parte la adoptarea deciziilor 
referitoare la copiii lor;  responsabilitatea să fie împărţită între părinţi si educatoare; părinţii să facă parte din 
comitetele de părinţi; să ajute la continuarea programului educativ acasă; să urmarească în mod regulat 
progresul copiilor lor; să ia parte, să sprijine activităţile extraşcolare organizate împreună cu cadrele didactice.  

Parteneriatele dintre școli, familii și comunitate pot ajuta profesorii în munca lor; perfecționa abilitățile 
şcolare ale elevilor; îmbunătăți programele de studiu și climatul şcolar; îmbunătăți abilitățile educaționale ale 
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părinților; dezvoltă abilitățile de lideri ale părinților; conecta familiile cu membrii şcolii și ai comunității; 
stimula serviciul comunitații în folosul şcolilor; oferi servicii şi suport familiilor şi crea un mediu mai sigur în 
şcoli. 

Parteneriatul şcoală – comunitate locală se desfășoară mai ales pe acele componente care vizează copiii: 
educație, sănătate, siguranță, instruire, petrecere a timpului liber, administrarea spațiului şcolar etc. Însă, 
parteneriatul şcoală-familie este cel mai important deoarece parinții sunt primii educatori ( familia fiind prima 
şcoală a copiilor) şi parteneri ai şcolii. Aceasta înseamnă ca rolul părinților este acela de a împărți acest rol cu 
învățătorul, iar mai târziu cu profesorii, apare nevoia de colaborare cu şcoala, chiar de implicare activă în 
cadrul ei. Atunci când cele două medii educaționale ( şcoala şi familia) se completează şi se susțin, ele pot 
asigura într-o mare măsură o bună integrare a copilului în activitatea şcolară, dar şi în viața socială.  
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE REALIZATE                                                
ÎN PARTENERIAT CU PĂRINȚII 

 

PROF. ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR: STRĂINESCU CARMEN MARCELA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 25 TIMIȘOARA 
 

 

Una dintre cele mai importante condiţii ale creşterii eficienţei activităţii educative desfăşurate cu elevii 
o constituie asigurarea unei depline unităţi de acţiune a tuturor factorilor educativi: şcoală, familie, comunitate. 

Şcoala şi familia sunt două instituţii care au nevoie una de alta. Şcoala şi familia trebuie să găsească 
făgaşul colaborării autentice bazată pe încredere şi respect reciproc, pe iubirea faţă de copil, să facă loc unei 
relaţii deschise, permeabile, favorizante schimbului şi comunicării de idei.Părinţilor le revine rolul esenţial în 
creşterea copiilor, asigurându-le acestora nu numai existenţa materială, cât şi un climat familial, afectiv şi 
moral. 

Termenul „ parteneriat „ este definit ca asocierea a doi sau mai mulţi parteneri, iar în literatura de 
specialitate, parteneriatul reprezintă modalitatea, formală sau informală, prin care două sau mai multe părţi 
decid să acţioneze împreună pentru atingerea unui scop comun.” 

Prin încheierea parteneriatelor cu părinţii, aceştia sunt încurajaţi să ia parte la planificarea şi derularea 
programelor educative pentru copii, ceea ce implică o responsabilizare şi o eficienţă sporită. Părinţii au astfel  
posibilitatea să-şi cunoască mai bine copiii, modul lor de manifestare în viaţa de grup . Majoritatea părinţilor 
au nevoie de informaţii de bază referitoare la copiii lor. Ei vor să fie informaţi despre scopul de bază al 
programului educativ la care participă copiii lor şi doresc să fie implicaţi în luarea deciziilor,dorind  să fie la 
curent cu progresele copilului. 

Există mai multe forme concrete de colaborare dintre școală și familie; ele se deosebesc în funcție de 
scopul urmărit și de modul de realizare:  

*Referatele prezentate în fața părinților cu anumite prilejuri, cu teme pe bază de fapte și date concrete 
(ex.”Influența familiei asupra personalității copilului);              

*Organizarea unor expoziții cu lucrări executate de copii; 
 *Participarea părinților la activități demonstrative; 
*Organizarea de activități extracurriculare, organizate și desfășurate împreună cu părinții (vizite la 

muzee, patiserii, fabrici, etc);  
*Participarea părinților alături de copii la diverse ateliere de lucru, organizate de cadrul didactic; 
 *Serbările copiilor cu diferite ocazii (Crăciun, 8 Martie, Sfârșit de an școlar, etc). 
Consider  că, implicând părinții în activități școlare și extrașcolare, acestea vor fi mai atractive pentru 

elevi, iar părinții vor fi mai implicați și mai conștienți de actul didactic, de importanța școlii în viața copilului, 
realizând, astfel progres în activitatea didactică. 

Este foarte indicat ca, pe parcursul serbărilor, să iniţiem momente interactive părinţi-copii: jocuri, 
scenete, recitare, dansuri populare, cântece pe care părinţii fie le cunosc, fie le învaţă împreună cu copiii. 
Toate acestea contribuie la sudarea relaţiilor dintre copii şi părinţi, atmosfera să fie mai caldă, de sărbătoare 
a tuturor vârstelor. 

În concluzie, familia și școala sunt cele care influențează dezvoltarea individului și procesul educativ, 
de aceea este foarte importantă colaborarea tuturor celor care intervin în procesul de dezvoltare și formare al 
copilului. 
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ACTIVITĂȚI EDUCATIVE ONLINE DESFĂȘURATE CU PREȘCOLARII            
PENTRU MARCAREA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ 

 

Prof. învățământ preșcolar Anișoara Streianu 

Grădinița P. P. ”Floarea-Soarelui” Reșița 
 
Învățarea on-line este cea mai bună alternativă în situații de criză și reprezintă o soluție pentru 

autoînvățare creativă.  
Odată cu intrarea tuturor unităților de învățământ în on-line, am adaptat planificarea activităților 

instructiv -educative din grădiniță, nivelului de vârstă al preșcolarilor și preferințelor acestora. A fost o 
provocare pentru toți: cadre didactice, copii, părinți, dar am înțeles că în această perioadă a pandemiei trebuie 
să ne adaptăm, să regândim învățarea, să căutăm soluții, să avem o colaborare foarte apropiată cu părinții, 
deoarece reușita muncii noastre cu preșcolarii depinde de relația noastră cu părinții și implicit de ajutorul 
acestora. Am încercat ca desfășurarea activității în on-line, fie activitate asincron sau activitate sincron să fie 
creativă și mai ales flexibilă cu nevoile copiilor și cu programul părinților. 

Cred că învățământul on-line este un mijloc, nu un scop în sine și  de aceea școala are nevoie de 
schimbare și de adaptare la meseriile viitorului,  iar schimbarea trebuie să înceapă acum, cu schimbarea 
mentalității profesorilor, părinților. Mulți educatori și părinți au înțeles că nu atât proiectele didactice, 
curriculumul, sau etapele metodice de desfășurare a activităților contează foarte mult, ci starea emoțională a 
copiilor sunt prioritare în această perioadă de izolare și că motivați de cadrele didactice și ajutați de părinți, 
parcurg activitățile planificate. 

Ca urmare, am creat grupuri private pe: Facebook, WhatsApp, Messenger, pentru a desfășura și posta 
activitățile on-line asincron, iar pentru întâlnirile sincron am intrat pe meet-ul platformei GSuite-Classrom. 
La activitățile asincron, părinții au primit sfaturi cu referire la organizarea timpului și a activităților, sfaturi 
pentru o comunicare eficientă, bazată pe repere cunoscute copiilor, punându-se mult accent pe emoții. 
Importantă a fost comunicarea constantă între părinți și mine, ca educator, iar jocurile și jucăriile care știam  
că îi atrag pe preșcolari le-au venit în întâmpinare părinților și copiilor cu activități personalizate pe interesele 
lor. Instrumentele și strategiile utilizate pentru conectare de la distanță au fost diferite: prin video, filmulețe 
cu activități interactive, puzzle/jocuri interactive create prin diverse aplicații, cântece, simulări, aplicații etc., 
pe care le-am trimis părinților pentru copii. 

Mi-am dat seama că predarea on-line la grădiniță înseamnă interacțiune, mișcare, schimb de activități, 
joacă și de aceea am creat intervale flexibile de timp pentru toți  copiii, am căutat materiale video scurte, 
atractive pentru diverse activități pentru a ieși din monotonie, pentru a dobândi diverse cunoștințe prin joacă; 
le-am dat foarte multe provocări practice și am învățat și eu, ca educator, foarte multe lucruri noi. În 
permanență am realizat feedback și de la părinți și de la copii, încurajându-i mereu cu laude și aprecieri 
referitoare la modul de realizare, dar și cu mulțumiri părinților pentru sprijinul acordat. 

Deoarece, sărbătorile de iarnă sunt cele mai îndrăgite de copii, pentru că sunt asociate cu sosirea celor 
două personaje mirifice din tradiția poporului român și anume: Moș Nicolae și Moș Crăciun. Aceștia, 
împreună cu bradul împodobit, cadourile, colindele și magia nopților de iarnă, îi determină pe copii să trăiască 
intens evenimentele mult așteptate. 

Pornind de la aceste considerente, am hotărât ca în săptămânile precedente sărbătorilor de iarnă să 
desfășor la grupa mică, un proiect tematic” Magia sărbătorilor de iarnă”, pentru dezvoltarea și îmbogățirea 
cunoștințelor copiilor despre sărbătorile de iarnă. Acest proiect a fost derulat pe parcursul a 3 săptămâni, fiind 
planificate activități on-line asincron și sincron legate de această temă. Pe toată perioada desfășurării 
proiectului am căutat să adaptez planificarea nivelului de vârstă al copiilor de grupă mică, am căutat să planific 
teme și activități atractive care să le stimuleze interesul, implicându-i în concursuri on-line desfășurate de 
diferiți parteneri, cum ar fi: ”Sărbătorile  iernii în țara mea”- parteneriat cu școala; ”Surprize de Crăciun”, etc. 
Părinții au fost foarte activi, au sprijinit copiii să realizeze lucrări specifice sărbătorilor de iarnă, podoabe, 
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felicitări, ornamente. Acestea ne-au fost trimise pe messenger pentru ca noi cadrele didactice să le postăm în 
albumele din cadrul concursurilor.  

Pentru a parcurge săptămâna premergătoare Crăciunului am programat următoarele activități on-line cu 
preșcolarii dedicate Crăciunului și sosirii lui Moș Crăciun. 

 
TEMA  ANUALĂ DE STUDIU: Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim ? 
TEMA SĂPTĂMÂNALĂ: „Vine, vine Moș Crăciun! 
GRUPA: MICĂ 

1. Luni: - activitate asincron 
Întâlnirea de dimineață: Salutul, Calendarul naturii, Cântec: Brăduțul 
https://www.youtube.com/watch?v=LFoBsqNaTWA 
ALA 1: - Alfabetizare: ”Craciunul Copiilor –lectură, https://youtu.be/k2JxvAP2aGk 

- Construcții: „Casa lui Moș Crăciun” 
ADE: DȘ-  Cunoașterea Mediului: ”Crăciunul pe înțelesul copiilor” – prezentare video, 

https://youtu.be/x2vP_mbTRK4 
ALA 2:  Audiție colind : „Altfel de colind”- https://www.youtube.com/watch?v=THdEfaAFyTg 
2. Marți: - activitate asincron 
Întâlnirea de dimineață: Salutul, Calendarul naturii, Cântec: ”Globul mic și mofturos”  
https://www.youtube.com/watch?v=a995MFAjyPQ 
ALA 1: Știință- Jocuri de perspicacitate:  Găsește jumătatea fiecărui ”Globuleț de Crăciun!” 

https://learningapps.org/display?v=punzn6v5n20   
- ” Găsește perechea imaginilor”,  https://learningapps.org/display?v=pwcxaaetv20 

ADE:  DȘ- Activitate matematică: „ Ordonare Moș Crăciun mic-mare”- joc interactiv 
https://learningapps.org/15582293 
            DEC: Educație muzicală: „Moș Crăciun, ce drag ne ești!”- cântec 
https://www.youtube.com/watch?v=uIeW5kFDqVQ 
ALA 2: Jocuri de atenție- „Ghici cine l-a strigat pe Moş Crăciun?”; „Prinde globul!” 
3.Miercuri: - activitate asincron+sincron 
Întâlnirea de dimineață: Salutul, Calendarul naturii, Cântec:” Eu sunt renul lui Moș Crăciun”,  

https://www.youtube.com/watch?v=M7imkBRLFuI 
ALA 1: Manipulative- „Moș Crăciun”-puzzle online:  
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=167cec69bbd0 
ADE: DLC- Educarea limbajului:  ”Scrisoare pentru Moș Crăciun” -sincron 
                                                             „Povestea lui Moș Crăciun” – poveste -sincron 

DEC: Educație plastică- „Globuri colorate pentru bradul de Crăciun”– desen/ pictură 
4. Joi : - activitate asincron 
Întâlnirea de dimineață: Salutul, Calendarul naturii, Cântec:” Poveste de Crăciun” 
https://youtu.be/1Ml0bCe1eCk 
ALA 1: Știință - ”Datini și obiceiuri de Crăciun”- filmuleț educativ 
https://m.youtube.com/watch?feature=share&v=APdBn51FTE8 
             Construcții: „Atelierul de lucru a lui Moș Crăciun” 
ADE: DOS- Activitate practică: „Chipul lui Moș Crăciun”-lipire, https://pin.it/7HVLYHI 
ALA 2:  Joc ritmic- ”Dansul spiridușilor” https://youtu.be/23vmZ-r2RaY 
5. Vineri: - activitate asincron 
Întâlnirea de dimineață: Salutul, Calendarul naturii, Cântec: ”Clopoței, clopoței ” 
https://www.youtube.com/watch?v=bSAwKfh17Ks  
ALA 1: Alfabetizare-„Povestea globulețelor de Crăciun”- poveste educativă 
ADE: DPM- Educație fizică : „Alergarea în linie dreaptă” -Joc: „Fuga la Moş Crăciun” 
ALA 2:  Audiție: ”Colinde de Crăciun” 
Învățământul on-line, fiind o etapă nouă și specifică în organizarea procesului educațional, a  fost o 

provocare pentru noi toți și a arătat că școala ar trebui să fie pregătită să se adapteze la diverse contexte ale 
realității, să trezească emoții și atitudini, să reprezinte repere pentru îmbunătățirea și reformarea 
învățământului tradițional. 
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PARTENERIATUL CU FAMILIA – IMPORTANT                                                             
ÎN REALIZAREA PERSONALITĂȚII COPILULUI 

 

Profesor STRÎMBEANU AURELIA,                                                                              
Grădinița cu Program Prelungit Nr. 3 Drobeta Turnu Severin,                                                  

județul Mehedinți 
 

Învăţământul preşcolar poate fi principalul partener educativ al familiei. În contextul reformei 
educaţionale, educatoarea are nevoie să ştie ce se aşteaptă de la ea şi trebuie să aibă capacitatea de a acţiona 
responsabil. Importantă din perespectiva temei în discuţie este competenţa de comunicare şi relaţionare, cea 
care aduce o notă de specificitate educatorului. Personalitatea educatoarei poate avea o influenţă mult mai 
mare asupra copiilor decât mesajul didactic în sine. Acest tip de „aureolă" pe care o poartă cadrul didactic şi 
care se numeşte autoritate didactică, prestigiu este un amestec de uimire cu veneraţie, afecţiune, respect în 
proporţii diferite. Această "aureolă" poate fi rezultatul a ce ştie şi spune cadrul didactic, cum spune, cum 
transpune în practică prin atitudinile şi comportamentul său, prin ideile pe care le transmite.  

Competenţele de comunicare şi relaţionare ale educatoarei sunt exercitate atât cu familia tradiţională, 
cât şi cu cea modernă în egală măsură, realizând un parteneriat activ, real şi necesar. Specialiştii confirmă 
faptul că tot ceea ce experimentează un copil în perioada preşcolară îi condiţionează apoi dezvoltarea viitoare 
pe toate planurile: cognitivă, afectivă, de relaţionare. Prima „şcoală” a copilului este familia, cea care îi oferă 
cele dintâi modele comportamentale în cazul familiei tradiţionale, iar în cazul familiei moderne modelul poate 
fi „bona”, „guvernanta” etc.  

Fiecare familie tradiţională sau modernă este unică, fiecare copil este unic, copilăria este unică şi 
irepetabilă, rolul educatoarei este scurt şi trecător, dar poate lăsa amprente pozitive, durabile, puternice în 
sufletul copilului. În activitatea cu copiii am dat importanţa cuvenită parteneriatului educaţional părinţi – 
educatoare. Modalităţile de comunicare au fost diverse şi multiple, în toate însă am pornit cu respect, încredere, 
dialog. Ascultând, sugerând, recomandând cu delicateţe, fără a da verdicte, am găsit împreună cu părinţii 
soluţii, i-am responsabilizat şi le-am întărit sentimentele, convingerile că pot şi ştiu să fie cei mai buni părinţi 
pentru copiii lor.  

Pentru a realiza o comunicare eficientă cu familia este necesară dobândirea unor competenţe specifice 
de: 

- stăpânire a conceptelor şi teoriilor moderne de comunicare: orizontală, verticală,   
multiplă, diversificată şi specifică; 

- realizarea unor proiecte comune grădiniţă-familie şi rezolvarea lor, 
- accesarea diverselor surse de informare în scopul documentării; 
Aceste competenţe specifice sunt aplicate la fiecare grupă de către cadrele didactice care organizează 

consultaţii cu părinţii, lectorate, şedinţe, consiliază, îndrumă şi implică familia în parcurgerea unui traseu 
educaţional adecvat particularităţilor de vârstă ale copilului. 

Competenţele unui cadru didactic conştient de rolul său esenţial în parteneriatul grădiniţă-familie îi 
permit: 

- să cunoască şi să organizeze colectivul de părinţi; 
- să convoace şedinţele şî să aleagă comitetul de părinţi şi cosiliul reprezentativ al părinţilor, 
- să stabilească atribuţiile acestora; 
- să medieze eventualele stări conflictuale apărute în relaţia părinte-copil; 
- să iniţieze şi să conducă programul de educaţie a părinţilor clasei, în raport cu nevoile lor de educaţie; 
- să asigure transferul de informaţii spre şi dinspre Comitetul de părinţi, consiliul reprezentativ şi 

Consiliul de administraţie, realizând un autentic parteneriat. 
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Cunoaşterea familiei în calitate de partener constant şi autentic devine o prioritate pentru educatoare. 
Prin urmare cunoaşterea mediului familial din care provin copiii constituie o condiţie esenţială pentru 
asigurarea succesului demersului educaţional adresat copiilor şi pentru reuşita parteneriatului. 

Conjuncţia grădiniţă-familie este fundamentată pe finalităţi primordiale precum realizarea unei 
personalităţi armonioase a copilului şi pe obiective comune precum cunoaşterea copilului prin socializare 
deplină. Practica a demonstrat că actul pedagogic, fie în instituţie, fie în familie, evoluează pe cadranul 
dragoste-exigenţă, iubire-respect, autoritate-încredere. În familie, ca în orice instituţie, trebuie să existe un 
centru de decizie care să reglementeze buna funcţionare a sistemului. În cazul autorităţii parentale, totul 
depinde de structura personalităţii părinţilor, de nivelul lor de educaţie şi cultură. Tipul de autoritate transpare 
în modul de repartizare a rolurilor, în stilul în care sunt formulate cerinţele şi regulile de organizare a 
programului de viaţă şi de executare a sarcinilor propuse dar, mai ales, în maniera de a controla şi evalua 
rezultatul activităţii copilului. 

Principiul care stă la baza unei autentice autorităţi a părinţilor este caracterul echilibrat al cerinţelor şi 
consecvenţa atitudinilor faţă de măsurile ameliorative ale procesului educaţional. De asemenea, controlul 
exercitat asupra activităţii şi conduitei copilului trebuie să fie sistematic, iar o măsură o dată luată să fie aplicată 
consecvent. Sunt mulţi părinţi care mâine interzic ce azi a fost permis, sau mai grav, o măsură luată de un 
părinte este contrazisă de celălalt. În acest caz nu este vorba numai de subminarea autorităţii, ceea ce este un 
lucru foarte grav, ci de perturbarea procesului formării convingerilor morale ale copilului.  

În general, copiii comit greşeli, dar de cele mai multe ori o fac din necunoaşterea regulilor morale pe 
care le impune o faptă sau alta. Sunt părinţi care trec direct la sancţiuni severe, uneori disproporţionate în 
raport cu fapta comisă, fără să i se explice copilului gravitatea şi cauzele care au generat-o. Dacă pentru o 
abatere minimă de la cerinţa disciplinară, copilul va fi penalizat dur, aplicându-i-se pedepse umilitoare, fără 
sa-i fi fost luate în seamă justificările, la proxima abatere, el va încerca să se apere prin minciună şi subterfugii.  

Opus tipului de autoritate exterioară impusă prin mijloacele amintite este tipul de autoritate internă, 
izvorâtă din însuşirile pozitive de personalitate ale părinţilor. Părinţii în calitate de educatori - primii educatori 
- impun respect, stimă, iubire profundă, prin superioritatea conduitei lor. Dacă în faţa unei greşeli grave, 
comise de copil, tatăl se manifestă ca un bun sfătuitor, acordându-i încredere, sugerându-i soluţii acceptabile 
ca valoare morală, atunci se va crea climatul necesar cultivării sincerităţii, a răspunderii faţă de propriile fapte. 

Prin analogie cu personalitatea educatorului oficial, personalitatea părinţilor trebuie să fie „un laborator 
de informaţii, de acţiune pozitivă, de noutate" care se transferă în personalitatea copilului fără eforturi speciale. 
Mulţi părinţi consideră că este suficient să-i asiguri copilului alimentaţia, igiena şi satisfacerea altor trebuinţe 
primare pentru a-1 face fericit. 

Obiectivele educaţionale nu pot fi realizate decât prin eforturile conjugate ale tutuor factorilor activi: 
părinţi şi educatori oficiali. În actul educaţional, factorii participanţi trebuie să acţioneze în concordanţă, să 
existe unitate de acţiune şi cerinţe, continuitate, chiar dacă educatorii şi părinţii sunt două medii diferite ca 
statut şi nivel socio-cultural. 
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE                                                                 
ÎN PARTENERIAT CU PĂRINȚII 

 

AUTOR : PROF. ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR -STROE ELENA LOREDANA 

 ȘCOALA GIMNAZIALĂ’’ SFÂNTUL NICOLAE’’,TÂRGU-JIU 
 

Educația este un proces împărțit între părinți și profesori, al cărui obiectiv este formarea integrală a 
copiilor. Pentru a duce la bun sfârșit o educație integrală este necesar să existe canale de comunicație și acțiuni 
ale familiei cu școala, doar așa se produce dezvoltarea intelectuală, emoțională și socială a copiilor, în cele 
mai bune condiții.Colaborarea familiei cu școala dezvoltă copiilor impresia că, deși se află în două spații 
diferite, ele sunt complementare. Participarea activă a părinților în viața școlară a copiilor se materializează 
printr-o mai bună autostimă a copiilor, un randament școlar mai bun, relații și atitudini pozitive ale părinților 
despre școală. 

Prin încheierea parteneriatelor cu părinţii, aceştia sunt încurajaţi să ia parte la planificarea şi derularea 
programelor educative pentru copii, ceea ce implică o responsabilizare şi o eficienţă sporită. Astfel, părinţii 
au posibilitatea să-şi cunoască mai bine copiii, modul lor de manifestare în viaţa de grup, pot înţelege mai bine 
rolul lor educativ. Printre obiectivele principale ale colaborării dintre instituţiile educative şi familie putem 
aminti:  înlăturarea factorilor perturbatori în cadrul comunicării grădiniţă - şcoală –familie;  creşterea gradului 
de implicare a părinţilor în toate activităţile şcolare şi extraşcolare;  schimbarea mentalităţii neadecvate a unor 
părinţi faţă de şcoală; cunoaşterea de către părinţi a posibilităţilor şi nevoilor psiho-fizice ale copiilor;  
învăţarea unor deprinderi şi tehnici de muncă intelectulală sub formă de activităţi comune elevi – părinţi – 
cadre didactice.. Pentru realizarea parteneriatului cu părinţii este esenţial ca: părinţii să fie priviţi ca 
participanţi activi, care pot aduce o contribuţie reală şi valoroasă la educarea copiilor lor;  să se recunoască şi 
să se valorifice informaţiile date de părinţi referitor la copii; părinţii să ia parte la adoptarea deciziilor 
referitoare la copiii lor;  responsabilitatea să fie împărţită între părinţi si învățătoare; părinţii să facă parte din 
comitetele de părinţi; să ajute la continuarea programului educativ acasă; să urmarească în mod regulat 
progresul copiilor lor; să ia parte, să sprijine activităţile extraşcolare organizate împreuna cu învățătoarea. 
Datorită diferenţelor de scopuri, resurse, pregătire, valori, nevoilor diferite, percepţii, atitudini, de foarte multe 
ori exista posibilitatea apariţiei unor conflicte între părinţi şi profesor ce pot fi determinate de: o slaba 
colaborare; lipsa de informaţii; intoleranţa la stilul de viaţă al celuilalt, la opiniile sau chiar la prezenţa fizică; 
neacceptarea unor diferenţe de pregătire, condiţii sociale, morale, religie, nationalitate…; lipsa unor 
preocupări în sensul construirii relaţiilor de colaborare; numărul limitat al întâlnirilor dintre profesor şi părinti; 
neclaritate în rolurile fiecăruia şi în responsabilităţile ce le revin; disponibilitatea redusă a părinţilor de a 
participa la activităţi ; gradul scăzut de interes al unor părinţi faţă de educaţie şi evoluţia copilului.  

De aceea, cele mai importante căi de rezolvare a conflictelor sunt: cunoaşterea reciprocă; comunicarea 
periodică cu aspecte formale şi informale; acceptarea reciprocă, înţelegere şi toleranţă faţă de diferenţe; 
evaluarea permanentă a relaţiilor comune;  sprijinul acordat familiei în raport cu creşterea şi educarea 
copilului; atmosfera destinsă, non-formală şi pozitivă în întâlnirile cu părinţii; învățătoarea trebuie să fie 
pregatită să asculte, să fie interesată despre sugestiile date de părinţi; atunci când ei simt că ideile le sunt luate 
în serios se vor implica mai mult în sprijinirea copilului şi a școlii . În acest proces de colaborare, rolul 
conducător îl are învățătoarea..  

După părerea mea, cultivarea unor relaţii de parteneriat efectiv între școală şi familie, în sprijinul 
educaţiei şi creşterii copilului constituie cheia succesului viitor în adaptarea şi integrarea şcolară. Relaţiile de 
colaborare dintre părinţi şi unitatea de învăţământ pe care o frecventează copilul lor constituie primul pas către 
o educaţie deschisă, flexibilă şi dinamică a personalităţii copilului. Procesul de colaborare cu părinţii asigură 
atingerea scopului educaţional, şi anume de a obţine dezvoltarea globală a copilului. Prin colaborarea părinţilor 
cu școala, aceştia pot completa, sprijini şi dezvolta personalitatea copilului. 
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 O educaţie adevărată şi reală se fundamentează în familie şi se continuă în grădiniţă şi şcoală. Pe de altă 
parte, tot ceea ce copilul învaţă în școală pierde din importanţă şi eficienţă în condiţiile în care părinţii nu 
întăresc şi nu valorifică programul educativ desfăşurat în cadrul școlii. Toate aceste motivaţii conduc la 
necesitatea realizării parteneriatelor reale dintre familie şi școală, în care spre beneficiul copiilor, implicarea 
familiei în viaţa școlară să fie una concretă, activă şi de durată, aşa încât membrii acestora să devină parteneri 
reali în educaţia copiilor lor. 

 Educaţia extraşcolară permite de asemenea implicarea directă a şcolarilor în activităţi. Am considerat 
că implicând părinții în activități școlare și extrașcolare, acestea vor fi mai atractive pentru şcolari, iar părinții 
vor fi mai implicați și mai conștienți de actul didactic, de importanța școlii în viața copilului, realizând, astfel 
progres în activitatea didactică. 

În urma derulării parteneriatului școală-familie am constatat un progres în ceea ce priveşte antrenarea 
școlarilor într-un număr cât mai mare de activităţi extraşcolare şi în domenii diverse. 

Serbările şcolare reprezintă evenimente de o importanţă deosebită în activitatea elevilor şi în viaţa 
familiilor acestora-atât din punct de vedere afectiv, cât şi cognitiv, dând ocazia elevilor de a prezenta, într-o 
manieră personală şi originală, tot ce au învăţat pe parcursul unui semestru sau an şcolar. Acest tip de activităţi 
extracurriculare au reprezentat întotdeauna un prilej de manifestare inedită al talentului nativ al copilului. Este 
o ocazie în care copilul îşi poate pune în valoare inteligenţa dominantă descoperită şi valorificată de cadrul 
didactic. De multe ori familia este surprinsă de potenţialul propriului copil. 

Cântecul, dansul, recitarea de poezii sau interpretarea unor piese de teatru reprezintă câteva dintre 
formele de manifestare prin care copilul îşi satisface nevoia de afirmare de joc, căpătând încredere în propriul 
potenţial artistic şi cognitiv. De aceea o sărbătoare şcolară reprezintă un mijloc eficient de educare, de 
influenţare formativă a copiilor, de sudare a colectivului, de asigurare a unor contexte educaţionale  în care 
relaţionările se produc în condiţii inedite, de încurajare a talentului, de dezvoltare a aptitudinilor şi de stimulare 
a copiilor timizi sau mai puţin talentaţi. Este foarte indicat ca pe parcursul serbării să iniţiem momente 
interactive părinţi-copii :jocuri, scenete, recitare, dansuri populare, cântece pe care părinţii fie le cunosc, fie 
le învaţă împreună cu copiii. Toate acestea contribuie la sudarea relaţiilor dintre copii şi părinţi, atmosfera să 
fie mai caldă, de sărbătoare a tuturor vârstelor. 

Bibliografie:  
Moisin, Anton-Părinți și copii, Editura didactică și pedagogică , București, 1995;  
Boroș, Maximilian-Profesorul și elevii, Editura Gutinul, Colecția de pedagogie, Maramureș, 1994 
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    Importanţa activităţilor educative realizate în parteneriat cu părinţii 

Înv. Maria Stroe,  

Şcoala „Prof. Ilie Popescu”Şotânga, Dâmboviţa 
             

Într-o comunitate în care se dorește binele, progresul, bunăstarea cetățenilor ei, toate acțiunile sunt duse 
la îndeplinire printr-un efort unanim conjugat al factorilor care pot, trebuie și vor să intervină. Acest aspect al 
colaborării, spre realizarea unui scop final și pozitiv, nu ocolește nici învățământul. Dacă la nivelul 
învățământului mediu și superior, rezolvările s-ar putea găsi mai la îndemână sub aspect utilitar-gospodăresc, 
în învățământul primar avem nevoie de mai mult ajutor și implicare din partea cetățenilor, instituțiilor și 
firmelor, și desigur, efortul nostru, al cadrelor didactice, va trebui să fie pe măsură și să depășească granițele 
profesiunii. 

Factorul primordial în educarea unui copil este familia şi de aceea colaborarea între şcoală  şi mediul 
familial trebuie să se bazeze pe o bună cunoaştere reciprocă. Parteneriatul şcoală  familie organizat corect 
duce la o educaţie solidă, fără pericolul de eşec şcolar mai târziu, la formarea unor deprinderi şi bune practici 
de relaţionare si comunicare, dezvoltarea unor atitudini pozitive fată de problemele educative ale şcolarilor. 

Parteneriatul şcoală familie are nevoie să fie unul democratic pentru că astfel pot fi găsite resurse 
extrabugetare (sponsorizări, donaţii) pentru îmbogăţirea bazei materiale a şcolii, părinţii sunt astfel implicaţi 
în pregătirea şi organizarea activităţilor proiectate pentru a crea un climat educativ stimulativ pentru şcolar. 
Părinţii sunt implicaţi în acţiuni extracurriculare cu copiii ce se pot organiza  fie în sala de clasă, fie în afara 
ei,  în comunitate sau în alte locaţii. 

Au loc şi schimbări calitative în realizarea parteneriatului dintre cadre didactice  şi părinţi prin creşterea 
competenţei psihopedagogice a învăţătorilor,  printr-o mai amplă pregătire continuă, prin creşterea calităţii 
schimbului de informaţii şi sugestii educative, prin consultaţii individuale şi colective şi prin încurajarea 
părinţilor de a participa la activităţi de consiliere. 

Din experienţa proprie am obţinut rezultate pozitive ale parteneriatului cu părinţii prin dotarea clasei cu 
materiale didactice, prin participarea la activităţile din clasă, prin voluntariat, ori de câte ori am cerut ajutorul 
în organizarea anumitor activităţi, prin schimb de informaţii, aprecieri şi sugestii, prin colaborarea în 
activităţile gospodăreşti. Părinţii sunt foarte receptivi dacă sunt trataţi cu respect şi dacă informaţiile despre 
copiii lor sunt oferite cu tact pedagogic. În întreaga mea carieră didactică , de vreo 40 de ani , am beneficiat 
de sprijinul părinţilor. Astfel , părinţii i-au sprijinit pe copii pentru realizarea de  costume la scenetele pregătite 
în cadrul opţionalului de teatru de la clasă. 

 
 

Am organizat serbări cu ocazia Sărbătorii Crăciunului şi a Zilei de 8 Martie,  evenimente prin care am 
colaborat cu familiile la crearea costumelor, la realizarea filmărilor, la pregătirea cadourilor pentru copii, la 
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bunul mers al activităţilor şi am organizat expoziţii cu lucrările copiilor pe diferite teme. Am participat cu 
copiii la diferite concursuri de dansuri populare, de teatru,  şi, părinţii ne-au ajutat cu transportul la locaţia 
respectivă şi cu costumele potrivite. De asemenea, am participat la diferite activităţi în cadrul unor parteneriate 
cu alte şcoli, şi, părinţii au asigurat transportul şi materialele necesare bunei desfăşurări a activităţii. 
Întotdeauna, părinţii s-au mobilizat , s-au organizat, şi, au ajutat ori de câte ori au fost solicitaţi. 

Implicarea părinților, prin parteneriat, în activitățile extracurriculare a condus la conștientizarea rolului 
lor în educația elevilor și le-a suscitat dorința de a se implica mai mult, material, moral în realizarea unor 
acțiuni propuse de cadrele didactice din școală. Prin implicare, părinții au înțeles mult mai bine rolul lor 
educativ. 
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Sarbatorile de iarna 

 

Educatoare: Stroe  Maria 

Liceul Teoretic Eftimie Murgu Bozovici 

 
Craciunul, este sarbatoarea Nasterii Domnului, zi de mare bucurie si binecuvantare pentru crestini. Este 

sarbatorita la 25 decembrie de prin secolul al IV-lea (pana atunci se sarbatorea la 6 ianuarie, odata cu Botezul 
Domnului, sub numele de Epifanie sau Teofanie). In aceasta sarbatoare, si in cele ce-i urmeaza in calendar, 
etnologii vad urmasele Saturnaliilor, Mythraliilor si altor sarbatori romane dedicate solstitiului de iarna. 

 
In calendarul actual al romanilor, sarbatoarea are caracter crestin, fiind sarbatorita atat prin participarea 

la slujbele bisericesti, cat si prin practicarea unor obiceiuri populare. Cel mai practicat dintre acestea din urma 
este colindatul. Colindele se impart in colinde religioase (crestine) si laice (sociale, pagane), colindele 
romanesti creeaza o atmosfera legendara referitoare la lume si stihii, oprindu-se mai mult asupra a trei aspecte 
din viata satului: cel gospodaresc, puterea si frumusetea tinerilor, eroismul si iubirea, in perspectiva casatoriei. 

In functie de grupul care colinda, colindele sunt de copii si de ceata. Colindatorii sunt purtatorii si 
transmitatorii unui mesaj catre gazde. Fie el magic, de urare, de legitimare a cetei sau crestin (de vestire a 
Nasterii lui Hristos), mesajul colindatorilor doreste sa aiba efect asupra gazdei, sa-i aduca bogatie, 
prosperitate, in noul an, sa o schimbe in mai buna, mai credincioasa, mai fericita, mai sanatoasa. Colindatorii 
poarta diferite denumiri: ceata de colindatori, ceata de feciori (in Transilvania), ceata de juni (in tinutul Sibiu-
Fagaras), bute, butea feciorilor (junilor) (in tinutul dintre Olt si Tarnave), beze (in Campia Transilvaniei si 
Nasaud), dubasi (in Hunedoara vestica si tinutul Halmagiu-Beius), preuca (in Tara Lovistei), zoritori (in Tara 
Barsei), caluseri (in zona dintre Sibiu si Strei, intrucat colindatorii ureaza si joaca jocul cu acest nume), etc. 

In general, colindatorii poarta costumul popular de sarbatoare, adaugand palarii, caciuli.     Uneori poarta 
o bata sau maciuca, special ornamentata, traista, clopotei, dube sau alte instrumente muzicale (cel mai adesea 
fluier), in anumite zone, o panglica rosie sau tricolora pe piept, peste mijloc sau la bata. Frecvente sunt acum 
si ornamentele din beteala, hartie creponata, globuri sparte, paiete, etc. 

Colindatorii ii simbolizeaza pe ingerii care cantau deasupra ieslei din Betleem, slavind nasterea 
Pruncului Iisus. Pe langa aceasta "veste minunata", care se afla in centrul celor mai multe colinde 
contemporane, colindele religioase mai vorbesc despre Patimile Domnului, despre sfinti, despre Maica 
Domnului, despre batranul Craciun, despre tradarea lui Iuda.  

In zilele Craciunului, pana la Sfantul Vasile, sau chiar pana la Boboteaza, copiii umbla cu Steaua. Ei se 
numesc stelari, crai, colindari sau colindatori. Umbla in cete mici, cu o stea facuta dintr-o sita veche, cu sase, 
opt sau douasprezece coarne triunghiulare, invelite in hartie colorata. In centru, au icoana Nasterii Domnului. 
Miezul cantarii lor se refera la cautarea si aflarea pruncului Iisus de catre magi sau crai. Dar cantarea cuprinde 
si o parte a troparului Nasterii Domnului si o oratie catre gazde. 

Alt obicei intalnit pe tot cuprinsul tarii este impodobirea bradului de Craciun, cu jucarii, lumini, globuri, 
beteala. Obiceiul este de data recenta (se intalnea in Romania, pana la sfarsitul secolului al XIX-lea, numai in 
casele nemtilor care locuiau prin orasele mari) si nu face parte din traditiile vechi romanesti, ci afost preluat 
din Occident. Romanii aveau obiceiul de a impodobi un pom, o ramura verde, doar la nunta si la 
inmormantarea unui tanar nenuntit. Cu toate acestea, specialistii vorbesc despre existenta, la sate, a unui pom 
de fasole sau din paie. Altii preferau pomul "de vasc", tinut astazi in casa de Anul Nou, cu credinta ca aduce 
noroc. 

Anul Nou (Sanvasaiu sau Craciunul Mic) este mai mult o sarbatoare laica decat una religioasa. Ea 
marcheaza trecerea in noul an civil (anul nou bisericesc incepe la 1 septembrie), fiind si ziua de praznuire 
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a Sfantului Vasile cel Mare. In aceasta perioada se intalnesc mai multe obiceiuri populare, avand, in general, 
caracter distractiv sau de urare, dar implicand si traditia romaneasca, mai veche sau mai noua. 

 
Innoirea anului contine in sine ideea perfectiunii inceputurilor, a beatitudinii varstei de aur. De aceea 

este asteptata cu bucurie. Romanii considera ca exista o corespondenta intre "imbatranirea anului" si varsta 
sfintilor din calendar. Cei sarbatoriti la sfarsitul anului sunt mosi (Mos Andrei, Mos Nicolae, Mos Craciun), 
iar cei serbati la inceput sunt considerati tineri (Sfantul Vasile). 

Prin fastul si diversitatea lor, sarbatorile de iarna sunt cele mai ample si mai spectaculoase din cultura 
populara actuala. Aceste trasaturi ale lor au facut ca sa fie atat de mult exploatate in cadrul unor spectacole si 
festivaluri de folclor, incat si acestea din urma au devenit traditie. 
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MODALITĂŢI  DE REALIZARE A EDUCAŢIEI RELIGIOASE 
 

prof. Laura Stroescu, Şcoala Gimnazială nr. 10, 

Râmnicu Vâlcea, jud. Vâlcea 
 

 

Educaţia religioasă şi catehizarea presupun o introducere a subiectului în marile mistere, facilitând 
întâlnirea şi înţelegerea religiei şi tradiţiei creştine. Experienţa religioasă îl face pe om să înţeleagă şi să 
acţioneze mai bine, îl invită la reflecţie, îl luminează în interior. 

Studierea  religiei are ca scop formarea de caractere, de oameni, de voinţă, de doritori de a face bine. A 
fi bun creştin înseamnă a fi un practicant al celor învăţate şi un răspânditor al învăţăturii drept-credincioase. 
Cel căruia îi revine demna şi frumoasa îndatorire de a forma tinere vlăstare ale poporului nostru, ca oameni 
integrii, este profesorul de religie. Fiecărui învăţător şi profesor i se cere să fie un bun profesionist, cu dragoste 
pentru meseria sa, căci „dacă dragoste nu am, nimic nu sunt şi nimic nu-mi foloseşte” (I Cor. 13,2-3), cu 
atât mai mult celui care predă învăţătura lui Hristos. 

*** 

Educaţia religioasă şi catehizarea presupun o introducere a subiectului în marile mistere, facilitând 
întâlnirea şi înţelegerea religiei şi tradiţiei creştine. Experienţa religioasă îl face pe om să înţeleagă şi să 
acţioneze mai bine, îl invită la reflecţie, îl luminează în interior. 

Sentimentele şi judecăţile religioase se formează şi au o coloratură specifică în funcţie de etapele 
psihologice de dezvoltare. Formarea conştiinţei religioase comportă trecerea prin anumite stagii, intervale de 
timp, în care chestiunile fundamentale ale omului sunt percepute şi primesc rezolvări particulare. Conştiinţa 
religioasă a individului se formează ca orice formă de conduită umană. 

După unii autori, educaţia religioasă a copilului începe înainte de a se naşte, prin formarea unei maturităţi 
spirituale a părinţilor. Copiii gândesc altfel decât cei adulţi, interpretează diferit evenimentele, văd lumea din 
unghiuri diferite, percep altfel originea şi finalitatea existenţei. 

Religia este înainte de toate, un sistem de norme morale; ea răspunde unei existenţe supreme şi 
fundamentale: ascultarea şi supunerea faţă de transcendenţă. Experienţa religioasă este constituită din 
totalitatea actelor religioase, adică din totalitatea actelor în care este un om este în legătură cu altceva propriu-
zis decât el însuşi şi anume un caracter deosebit de caracterul realităţii sensibile, cu anumite caractere pe care 
noi le denumim divine. 

Educaţia religioasă creştină, de pildă, are ca proiect formarea şi desăvârşirea profilului moral-creştin, 
întruparea la nivel uman a unor virtuţi inspirate de  exemplaritatea divină, într-un fel „Îndumnezeirea” omului, 
în măsura „coborârii” acestui atribut la dimensiunea şi condiţia omului. 

Educaţia religioasă creştină este o acţiune specific umană, care se desfăşoară conştient de către un 
educator, conform unui plan şi unei metode bine precizate. Ea este susţinută de iubire, de încredere, de libertate 
şi de harul lui Dumnezeu şi are drept scop realizarea caracterului religios-moral cu desăvârşirea lui în 
personalitatea creştină. 

Studierea  religiei are ca scop formarea de caractere, de oameni, de voinţă, de doritori de a face bine. A 
fi bun creştin înseamnă a fi un practicant al celor învăţate şi un răspânditor al învăţăturii drept-credincioase. 
Cel căruia îi revine demna şi frumoasa îndatorire de a forma tinere vlăstare ale poporului nostru, ca oameni 
integrii, este profesorul de religie. Fiecărui învăţător şi profesor i se cere să fie un bun profesionist, cu dragoste 
pentru meseria sa, căci „dacă dragoste nu am, nimic nu sunt şi nimic nu-mi foloseşte” (I Cor. 13,2-3), cu 
atât mai mult celui care predă învăţătura lui Hristos. 
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Pentru ca ora de religie să-şi atingă scopul, profesorul trebuie să aibă lecţia bine pregătită, iar pe lângă 
aceasta, să aibă şi materialul corespunzător: vederi, lecturi potrivite lecţiei pe care o predă etc. 

Mijloacele de învăţământ sunt instrumente didactice auxiliare, care uşurează transmiterea şi asimilarea 
informaţiei didactice, înregistrarea şi evaluarea rezultatelor obţinute. Clement Alexandrinul îndeamnă pe 
educator: „atât cât îi este cu putinţă, să adune pentru ascultătorii săi cât mai multe ajutoare. Dar în nici 
un caz, nu trebuie să-şi lipească sufletul de ele, ci să se folosească  de ele numai atât cât să scoată din ele 
ce este folositor” (Clement Alexandrinul, Stromatele, p. 437). Importanţa mijloacelor de învăţământ este dată 
de funcţiile acestora: informativă, formativă, de evaluare şi de raţionalizare a efortului depus de profesori şi 
elevi. Funcţiile secundare ale mijloacelor de învăţământ sunt: funcţia estetică şi cea de şcolarizare   substitutivă 
( sau de realizare a învăţământului la distanţă). 

Mijloacele de învăţământ se folosesc diferenţiat, în funcţie de specificul colectivului de elevi: 
particularităţi de vârstă, nivel intelectual, orientarea şcolii, de specificul disciplinelor, de obiectivele urmărite. 
Mijloacele de învăţământ specifice religiei sunt: Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie, obiecte de cult: Sfânta 
Cruce, vase liturgice, veşminte preoţeşti, candele, sfeşnice etc., machete ale unor biserici, vederi, fotografii, 
icoane, planşe, hărţi, tabele cronologice, cărţi, culegeri de colinde, poezii religioase, reviste de specialitate, 
cărţi de rugăciuni; discuri, benzi magnetice, casete audio, diafilme, filme, casete video; calculatorul; 
chestionare, teste etc. 

Profesorul de religie îşi va proiecta activitatea didactică în limitele posibilităţii de a procura şi 
confecţiona mijloacele de învăţământ.  

Ceea ce interesează după procurarea acestora este modul în care se utilizează. Vom explica acest lucru 
pentru următoarele mijloace de învăţământ: 

1. textul biblic – Sfânta Scriptură va fi folosită la orele de religie, în crearea cadrului religios necesar 
desfăşurării orei, cu eventuala scriere pe tablă a unui verset; profesorul le arată elevilor cum se utilizează 
Sfânta Scriptură, îi învaţă să găsească un text, să caute locurile paralele, le va explica pericolul interpretării 
libere a Bibliei etc. 

2. icoana – Sfânta Icoană este o prezenţă harică. În istoria Bisericii, icoanele au avut un rol important 
în viaţa liturgică, în domeniul misiunii şi în latura educaţiei religioase. 

3. harta şi tabelul cronologic – harta este folosită la lecţiile cu subiecte din Vechiul şi Noul 
Testament, Istoria Bisericii Universale, Istoria Bisericii Ortodoxe Române. Tabelul cronologic este folosit la 
lecţiile de religie cu subiecte de istorie biblică sau bisericească. 

4. casetele audio şi video – pot conţine înregistrarea unor povestiri sau filme cu caracter religios-
moral; pot fi ascultate colinde, cântări bisericeşti, lucrări muzicale de inspiraţie religioasă. 

5. calculatorul – prin folosirea lui la orele de religie pot fi prezentate elevilor imagini statice (icoane, 
imagini cu mănăstiri, biserici), imagini dinamice (filme religioase) sau teste pentru verificarea cunoştinţelor. 
Imaginile şi performanţele pe care profesorul doreşte să le prezinte elevilor cu ajutorul calculatorului pot fi 
preluate de pe CD-uri, enciclopedii sau de pe reţeaua Internet. 

 
Educaţia religioasă constituie o acţiune dificilă şi deosebit de delicată. Este destul de hazardant să 

descriem cu exactitate toate modalităţile şi tehnicile de derulare a acestei laturi a educaţiei. În multe metodici 
privind predarea religiei pot fi identificate forme şi strategii didactice asemănătoare cu cele derulate în cadrul 
educaţiei morale.  

Religia creştină poate să ia din domeniul educaţiei morale metoda; în schimb, educaţia creştină poate 
şi ea să dea ceva educaţiei morale şi anume conţinutul ideologic al eticii pe care trebuie să o cultivăm şi în 
şcoală. 
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,,BINE AI VENIT, MOȘ CRĂCIUN!" 

Grădinița cu Program Prelungit ”Dumbrava Minunată” 

-  structura Grădinița cu P. P. ”Prichindelul”- Hunedoara 

prof. Stroia Ramona Anișoara 
 
 

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: ,,CU CE ȘI CUM EXPRIMĂM CEEA CE SIMȚIM?” 
TEMA SĂPTĂMÂNII:  ,,BINE AI VENIT, MOȘ CRĂCIUN!" 
 Grupa mică  
 
LUNI 
Bună dimineața, dragi părinți și copii! 
Pentru început vă propun să faceți puțină înviorare, accesând următorul 

link:  
https://youtu.be/mndxc0i6MKs 
1. La activitatea de cunoaștere a mediului vă propun să ascultați  
,,POVESTEA LUI MOȘ CRĂCIUN " 
https://youtu.be/RTL7Y7Qzh6w 
După ce ați ascultat povestea, puteți să le adresați celor mici câteva întrebări: ”Unde trăiește Moș 

Crăciun?”, ” Care sunt ajutoarele moșului?”,” Cum se numește spiridușul care aduce scrisorile?”, ” Cui duce 
Moșul daruri?”, ” Când primesc copiii cadouri de la Moșul?”, ”Ce cadou ai dori tu să primești?” 

 
MARȚI 
Bună dimineața, dragi părinți și copii! 
Pentru început vreau să vă înviorați puțin, dansând și cântând pe acest cântecel:  
Haideți la mișcare! 
https://m.youtube.com/watch?v=_-H8pM7B_SM&ab_channel=MariliParty 

1. La activitatea de educare a limbajului vă propun să încercați, sa învățați, o poezie pentru cel 
care o să vă aducă sub brad cadourile mult visate 

 ,,MOȘ CRĂCIUN "!!! 
Moş Crăciun bine ai venit 
Că ţi-e frig de mult o ştim 
Însă eu m-am pregătit  
Cât mai cald să te primim. 
Lângă brad am pus 
Scaunelul ca să stai 
Şi-o măsuţă am adus 
Pentru daruri să o ai! 

2. La activitatea de educație plastică, veți colora fulgișorii - 
,,FULGUȘORII". 

Copiii îi colorează, iar părintele este rugat să  îi decupeze pentru a-i lipi pe geamul 
camerei sau să îi agațe în brăduț. Sunt convinsă că vor fi foarte încântați să își vadă fulgișorii ca  decorațiune 
de Crăciun.   

 
MIERCURI 
Bună dimineața, dragi părinți și copii! 
Pentru început, vă invit să faceți puțină gimnastică accesând următorul link: 
https://youtu.be/jUNBugrF1iU 
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1. La activitatea matematică vom constitui mulțimi de obiecte după lungime 
(lungi/scurte)! 

Vă propun să urmăriți un filmuleț pentru a observa câteva imagini cu obiecte 
lungi/scurte: 

https://m.facebook.com/groups/1087778661609087/permalink/1260982987621986/ 
Pentru a fi mai bine înțelese cele două noțiuni (lung/scurt), vă propun cu ajutorul 

creioanelor lungi-scurte să realizați un brăduț interesant.  
2. La activitatea de educație muzicală, vă propun să ascultați cântecul  

,,MOȘ CRĂCIUN CE DRAG NE EȘTI" și colinda ,,ASTĂZI S-A NĂSCUT HRISTOS!"        
https://youtu.be/uIeW5kFDqVQ,                                      https://youtu.be/uMj5pfdvu6w 

În timp ce ascultați aceste cântece, puteți să pictați, prin amprentarea palmelor, la alegere: 
 ”Bradul”, ”Renii lui Moș Crăciun”, ,, Moș Crăciun " 
Vă atașez în poze, modelul!!! 
Să nu uitați să vă încălziți mușchii mici ai mâinilor 

prin exercițiile care le cunoașteți: închidem și deschidem 
pumnii, bate vântul,  plouă, morișca, aplaudăm! 

 
JOI 
Bună dimineața, dragi părinți și copii! 
Pentru început vă invit să faceți puțină gimnastică accesând următorul 

link:  
https://m.youtube.com/watch?v=k59gVosZDzk 
1. La activitatea de educație pentru societate, vă propun să vizionați 

povestea ,,Rudolf, renul cu nasul roșu!", din care trebuie să învățăm că nu 
trebuie să ne fie niciodată teamă de părerea celor din jur, în ceea ce privește 
aspectul nostru fizic. Trebuie, întotdeauna, să fim buni și să nu ne fie frică de reacția celorlalți, atâta timp cât 
știm, că tot ce facem este ceea ce simțim și ceea ce este bine. https://youtu.be/OjHYAON1uMI 

2. La activitatea de educație plastică puteți să modelați 
,,Scara lui Moș Crăciun " sau  "Brăduțul împodobit" 
Vă atașez în poze, modelul!!! 
Să nu uitați să vă încălziți mușchii mici ai mâinilor!  
 
VINERI  
Bună dimineața, dragi părinți și copii! 
Pentru început, vă invit, să accesați  următorul link: 
https://youtu.be/jUNBugrF1iU  

1. La activitatea practică, vă propun să realizăm ,,Bradulețul",  
Așadar, la pagina din caiet, aveți un brad pe care trebuie să îl decorați (lipiți) cu 

cercuri  colorate. Puteți decora și cu alte elemente: steluțe, bucățele de hârtie colorată, 
fâșii de hârtie colorată, etc.  

Să nu uitați să vă încălziți mușchii mici ai mâinilor! 
2. La activitatea de educație fizică, v-am pregătit un joc foarte distractiv, care, sunt 

sigură că o să vă placă ,,Facem sport!" https://m.youtube.com/watch?v=066OsdEuYMY&t=58s 
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”Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții” 

Prof. înv. preș.: Stroie Nicoleta-Alina 

GPN Cârstănești, Oteșani, Vâlcea 
 

 

Educația în grădiniță nu poate fi separate de alte influențe educative exercitate asupra copiilor, aceasta 
fiind o acțiune coerentă și unitară. Educația preșcolară are ca piloni de rezistență atât grădinița cât și familia. 
Parteneriatul dintre grădiniță și familie este reprezentat de mai multe aspect, precum: motivele care stau la 
bazastui parteneria, avantajele pe care le implică, rolurile cadrelor didactice și ale reprezentanților conducerii 
din învățământul preșcolar și rolulrile părinților, blocajele care pot interveni în relația de parteneriat grădiniță-
familie. 

Avantajele parteneriatului grădiniță – familie, după Agabrian și Millea(2005) sunt: dezvoltarea 
abilităților de lideri ale părinților, îmbunătățirea abilităților educaționale ale părinților, conectarea familiilor 
cu membri școlii și a comunității, oferirea de servicii și support familiei. Motivele pentru care se realizează 
parteneriate între grădiniță și familie sunt: un prim motiv este cel al responsabilizării părinților față de educașia 
copiilor lor, un alt motiv este influența atitudinii părinților asupra rezultatelor școlare ale copiilor, de asemenea 
îndeplinirea nevoilor copilului de a fi iubit, aprobat, dorit , acceptat sau integrat într-o comunitate sunt tot 
atâtea motive pentru realizarea unui astfel de parteneriat. 

Condiții favorabile pentru realizarea unui parteneriat de succes între grădiniță și famile( adaptate după 
Ioan Nicola-1996): 

➢ Crearea unei atmosphere primitoare și expressive la nivelul grădiniței; 
➢ Cunoașterea de către parteneri a finalităților și semnificației acțiunilor exercitate în parteneriat;  
➢ Adecvarea optimizării ritmului și posibilităților fiecărui partener educative;  
➢ Oferirea posibilităților de a alege anumite acțiuni și de a descoperi soluții în vederea realizării lor; 
➢ Cultivarea unor tradiții legate de anumite evenimente din viața școlii și a familiei;  
➢ Oferirea părinților și a copiilor lor a oportunităților de a participa active la experințe educaționale 

ale școlii; 
 
Blocajele ce pot apărea în relația de parteneria grădiniță și familie sunt: 
➢ Lipsa unei oferte educaționale la nivelul grădiniței cu privier la posibilitățile de implicare a 

părinților; 
➢ Existența unor relații de putere unilaterale între școală și familie (Noguera, 1999); 
➢ Participare inadecvată a profesorului în cee ace privește stabilirea și susținerea relației cu părinții 

(Epstein & Sanders, 2006); 
➢ Timp și resurse materiale limitate pentru implicarea părinților, lipsa pregătirii cadrelor didactice din 

perspectiva relației grădiniță- familie. 

Boca (2009) evidențiază că educatorul facilitează ” înțelegerea și sensibilitatea părinților față de nevoile 
copilului pentru promovarea reușitei integrării în ciclul primar a viitorului școlar și, mai târziu, în viața social”. 
Relația dintre educatoare și părinte se sprijină pe respectful reciproc și conștientizarea importanței celuilalt 
pentru munca proprie: părintele apreciază implicarea educatoarei în devenirea copilului său și educatoarea 
realizează susținerea părintelui. Dacă se construiește o relație autentică și pozitivă cu părinții, aceștia devin 
parteneri activi la procesul educational. Astfel , ”Parteneriatuleducațional reprezintă, în concepția majorității 
cadrelor didactice, o direcție educativă imperios necesară dezvoltării actuale a școlii. Se pleacă de la premisa 
că succesul copilului este condiționat de influența mai multor factori, nu doar școala, ca mediu instituționalizat, 
nefiind răspunzătoare de acesta”(Cucoș, 2009, p.727). 
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PROIECT EDUCAȚIONAL 
 

Tradiții și obiceiuri la  români  

Prof. înv. primar  Sucitu  Margareta 

Școala  Gimnazială  „Octavian Goga”  Satu  Mare     
                                                                    
 
          Argument 
„Un popor fără tradiții este un popor fără viitor.” Alberto L. Camargo 
Moștenirea cea  mai importantă pe care o primi este cultura, însă nu toți oamenii o valorifică 

corespunzător. Cultivarea  valorilor  naționale  este un  imperativ. Generației  tinere trebuie să i se ofere modele 
culturale  și  artistice  la  care  să se poată raporta. Folclorul a fost și va rămâne unul  dintre cele mai răspândite 
moduri de exprimare a spiritului uman, o modalitate  de comunicare, o terapie a sufletului. 

Cântecul, dansul, portul, obiceiurile, datinile  și tradițiile românești  se  bucură  de  o largă apreciere  
internațională  pentru   originalitatea, diversitatea, rigurozitatea și sinceritatea cu care transmit sentimente 
profund umane. De  aceea,  ele  nu  trebuie  uitate, ci  trebuie  puse în  valoare,  pentru  a  se crea  o  legătură  
între  trecut,  prezent  și  viitor. Mileniul în care trăim se manifestă prin schimbări rapide în multiple domenii.  

Tinerele generații nu își cunosc uneori originile și au foarte puține cunoștințe despre tradițiile și 
obiceiurile locale sau chiar naționale.  Pentru a asigura dezvoltarea în plan personal și socio-cultural a elevilor 
e nevoie de intersectarea intereselor profesorilor, atât formal cât și nonformal. Școlile au nevoie de sprijinul 
comunității locale pentru a realiza activități care se adresează în mod egal elevilor și părinților acestora. 

Acest  proiect  își propune revigorarea  trecutului, sensibilizarea  pentru  folclor,  credință  sporind  
deprinderea  copiilor  cu  modalități  diverse de exprimare,  a  tot ce este  umam în forme  aparent neprețioase,  
și într-un limbaj  accesibil căruia  nu-i este  necesar un cod special pentru  a fi  receptat.  Prin  activitățile 
educative  ce  se  vor  derula, în  cadrul  acestui  proiect, urmărim  să  punem  accent  în  mod  special pe 
educația  conform  aspirațiilor  și  aptitudinilor copiilor, pe păstrarea și conservarea tradițiilor din  diferite 
localități locuite de români, în țări diferite, dorind  o relaționare interpersonală și fomarea de atitudini și 
comportamente culturale.  Elevii  sunt  încurajați  să-și pună în  aplicare atât  inteligența  lingvistică,  cât  și  
pe  cea  muzicală, interpersonală  sau  cea  spațial-artistică.  

Propunem acest proiect în ideea implicării şi sensibilizării elevilor față de identitatea locală, zonală și 
naţională. Instituția școlară poate deschide astfel uși spre această lume a valorilor culturale, în colaborare cu 
instituții (muzee, primărie) pentru a asigura succesul acestei activități și a atinge una dintre cele opt 
competențe-cheie ale învățării pe tot parcursul vieții- Sensibilizare și exprimare culturală. Participarea 
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copiilor încă de la o vârstă fragedă la activități culturale și artistice are anumite beneficii, atât dezvoltarea în 
plan individual, cât și pentru comunitate. 

Proiectul Tradiții și obiceiuri la români își propune formarea și dezvoltarea conștiinței unei identități 
locale, zonale și naționale în rândul elevilor, stimularea creativității literare și artistice a elevilor, sensibilizarea 
comunității cu privire la necesitatea activităților de voluntariat, dezvoltarea unor atitudini pozitive față de 
mediul local. 

 
 
                                               Ție  omule  destinul,   
                                       Ți-a  dat   chinul  cel  mai greu, 
                                               Rug  aprins al  conștiinței, 
                                       Să  clădești  din  om  un zeu. 
                                                                             (Gellu  Naum) 
 

 
   Scopul proiectului: 
Valorificarea și conservarea tradițiilor și obiceiurilor specifice, zonale și naționale, specifice sărbătorilor 

creștine de iarnă și primăvară, prin implicarea copiilor, părinților și a membrilor din comunitățile locale în 
activități specifice. 

 
Obiective  generale  ale  proiectului: 

• O1. Promovarea valorilor identității locale și naționale românești în rândul elevilor și al 
comunității, în concordanță cu valorile europene; 

• O2. Formarea și dezvoltarea conștiinței unei identități locale, zonale și naționale în rândul 
elevilor;  

• O3. Stimularea creativității literare și artistice a elevilor;  
• O4. Diversificarea activităţilor educative desfăşurate în  unităţile şcolare  implicate; 
• O5. Dezvoltarea unor atitudini pozitive față de mediul cultural local; 
• O6. Schimb cultural între comunitățile școlilor partenere; 

         
Analiza SWOT a proiectului: 

Puncte tari: 
Zestre bogată, cultural – artistică, informațională ce merită 

a fi revigorată, utilizată și conservată pentru înțelegerea 
progresului societății omenești; 

Oameni ai comunităților cu bogate experiențe și valori 
culturale ce le pot transmite urmașilor, spre folosul acestora, 
fiind modele de viață ale strămoșilor; 

Posibilități multiple de diseminare a comorilor culturale 
din fiecare comunitate înscrisă în proiect: internet, aplicații, 
reviste, fotografii… 

Nevoia de îmbogățire spirituală a copiilor cu modele de 
viață și cultură ale trecutului și prezentului; 

Rezultate deosebite înregistrate în cadrul altor proiecte 
educaționale de parteneriat, derulate anterior, ex. *Satul 
românesc – leagăn al copilăriei*, cu tematică și din tradiții și 
obiceiuri ale poporului român. 

 

Puncte slabe: 
Muncă de teren, în căutare de 

informații, interviuri prelungite fără 
rezultate benefice proiectului; 

Activități extrașcolare ce 
presupun deplasări, implicări, atrageri 
de parteneri locali, din comunitate. 

 
 
 
 

Oportunități: 
Contribuții esențiale la descoperirea unor informații 

cultural – artistice, la promovarea acestora, la interpretarea lor în 
mod educațional; 

Amenințări: 
Presiuni ale timpului și 

exercitarea unor activități de ordin 
primordial, în defavoarea calității 
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Realizarea unei reviste *colecție* cu obiceiuri și tradiții 
românești ale celor două sărbători creștine; 

Cultivarea stimei și a respectului față de comunitatea 
locală dar și față de celelalte din România și străinătate, 
cunoscute în cadrul acestui parteneriat; 

Dezvoltarea colaborării, prieteniei dintre comunități, 
colectivele de elevi cadre didactice participante; 

Activitățile pot fi forme de perfecționare continuă a 
cadrelor didactice, dezvoltând exemplele de bună practică ale 
colegilor parteneri. 

 

activităților, monitorizarea și 
diseminarea acestora; 

Pandemia cu restricțiile sale; 
Eșuarea unor activități din motive 

exclusive, neavizate de proiect. 
 
 

 
Beneficiari direcți:  

- elevii  școlilor  implicate în proiect; 
- cadrele didactice;  
- părinții. 
 

Beneficiari indirecți:  
- comunitatea din care fac parte echipele de proiect. 

Resurse:  
- umane: cadre didactice,  elevi, părinți; 
- materiale: calculatoare, videoproiectoare, aparate  de amplificare, materiale reciclabile, hârtii  

colorate, cartoane,  creioane colorate,  carioci, acuarele,  etc; 
- financiare: resurse  financiare - autofinanțare,  cadre  didactice  și  sponsori proprii.   

   
Indicatori 

- participarea în procent de 100% în toate activitățile de echipă, propuse în proiect, de către 
echipa de lucru a fiecărei școli partenere, pe bază de competențe, aptitudini, afinități, posibilități; 

- realizarea  unei   mape/portofolii cu poduse ale activităților elevilor (desene, colaje,  cu  toate  
lucrările  câte una pentru fiecare școală) – exemple de bună practică și posibilitate de dezvoltare/ 
perfecționare/ cercetare în experiența didactică; 

- realizarea unor expoziții  online în fiecare școală parteneră (pagina școlii),  modele  de  bună  
practică produse ale activității elevilor – pe grupul închis al proiectului; 

- realizarea unui jurnal  în  fiecare  școală  parteneră  cu impresiile elevilor și a cadrelor didactice 
– material de diseminare în revistele școlilor; 

- realizarea unei pagini Grup-închis: *Tradiții și obiceiuri ale trecutului și prezentului*-  
Facebook, unde vor fi postate toate materialele obținute  (înregistrări, filmări, fotografii din cadrul 
activităților de proiect (cu consimțământul copiilor și al părinților); 

- realizarea unei reviste cu ISSN, colecție a celor mai relevante activități, rezultate obținute, spre 
diseminarea acestora în cadrul tuturor echipelor de lucru.  

 
 
Mediatizare: 

• afişarea programului de activități în locuri accesibile elevilor şi părinţilor; 
• expunerea unor fotografii din activităţile realizate; 
• raportarea proiectului și a rezultatelor înregistrate în comisiile metodice și în consiliile 

profesorale;  
• diseminarea rezultatelor prin intermediul revistelor școlare și a grupurilor închise de facebook;  
• realizarea  unei  reviste  cuprinzând  articolele  de  autoevaluare  ale  școlilor  implicate; 
• prezentarea proiectului în cadrul şedinţelor cu părinţii. 

 
Monitorizarea: 

-  se realizează prin fișa de monitorizare. 
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Evaluare: 

- chestionare; 
- fișa de evaluare a proiectului;  
- portofoliul/mapa cu produsele activității și documentele proiectului. 

 
Sustenabilitate: 
Reluarea proiectului în ediția a II-a, cu alte activități ale celor două anotimpuri: 
Tradiții și obiceiuri de Sfântul Vasile; 
Tradiții și obiceiuri de primăvară: Mărțișorul  la  români. 

 
 

PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR 
Nr 
 

Activităţi O
b
. 

Modalităţi de realizare/descrierea activității  Locul desf. Cine 
răspunde  

Evalu
area 
activi 
tății 

Peri 
oada 

1.  Iniţierea 
proiectului 
educaţional 
“Tradiții și 
obiceiuri la 
români” 

O
1 
O
2 
O
5 

- Întâlnire de lucru; 
- Lansarea 
proiectului: 
prezentarea 
obiectivelor, a 
planificării, a echipei. 

 

 Școlile  
implicate 
în proiect 

Cadrele 
didactice 
coord.  

   
Chestionare 

  
Noiembrie 

2. Crăciunul 
la  români 
 

O
1 
O
2 
O
3 

- Compuneri, eseuri, 
referate, poezii pe 
tema  Crăciunul  la 
români; 
- Activitate practică:  
podoabe  de  Crăciun, 
felicitări, colinde,  
scenete   recitări de 
poezii, Viflaimul -
piesă de teatru 
popular cu o temă 
sacră, care abordează 
mitul nașterii. 

Școlile  
implicate 
în proiect 

Cadrele 
didactice 
coord.  

Fotografii 
Expoziții 
Postare de 
înregistrări 
și fotografii 

pe grup 
închis  

 
Decembrie 

3. Hristos a 
înviat ! 
 

O 
1 
O 
2 
O 
3 

- Atelier de creație 
plastică: felicitări şi 
ouă încondeiate de 
Paşte, pictură  pe  
sticlă 
- Colinzi  de  Paste,  
priceasnă; 
-  Rețete  culinare  
tradiționale. 

Școlile  
implicate 
în proiect 

Cadrele 
didactice 
coord.  

Lucrările  
elevilor 

Postare de 
înregistrări 
și fotografii 

pe grup 
închis 

Aprilie 

4
. 

Încheierea 
proiectului 

O
1 
O
2 
O
5 

- Acordarea de 
diplome de 
participare  și  un  
număr  de  revistă; 
- Schimb  on-line  
între  școli de  PPT-
uri, fotografii,  
înregistrări ale 
produselor artistice 
obținute în proiect;  
- Expoziție  pe  
pagina  grup-închis   
facebook. 

Școlile  
implicate 
în proiect 

 Cadrele 
didactice 
coord.  

     
Portofoliul 
      Revista      
     
proiectului 
      Diplome 

       Iunie 
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Colaborarea școlii cu părinții 

 

Prof. Șuică Marinela 

        Școala Gimnazială „Sf. Nicolae” sector 1, București 
 
Copii de astăzi vor fi cetățenii de mâine și de buna lor instruire și educare depinde viitorul unei societăți. 
Școala și familia urmăresc același scop educativ, dar pentru realizarea acestui scop educativ este 

necesară o bună colaborare. În cadrul acestei colaborări, rolul conducător îl are școala. Ea este instituția cărei 
statul i-a încredințat sarcina specială a pregătirii generației tinere, ea are personal calificat pentru realizarea 
acestui scop, ea dispune de mijloacele materiale necesare care înlesnesc procesul instructiv-educativ. Școala 
este deosebit de interesată să colaboreze cu familia, pentru ca acțiunea sa educativă să fie mai profundă și de 
durată. De aceea conducerile școlii și celelalte cadre didactice se preocupă de îndrumarea pedagogică a 
părinților, transmițându-le cunoștințe de bază în legătură cu scopul educației, cu metodele și principiile 
acesteia  și mai ales cu sarcinile ce revin familiei în educația copiilor.  

Colaborarea școlii cu familia este necesară și în vederea unei informări reciproce cu privire la dezvolarea 
copilului, la comportamentul lui, la cunoașterea lui multilaterală. 

O formă de colaborare dintre școală și familie o constituie adunările cu părinții. Acestea pot fi ținute pe 
clase și pe școală. La cele pe clase participă părinții elevilor din clasa respectivă, la cele pe școală participă 
părinții tuturor elevilor școlii. În alegerea temelor care vor fi prezentate părinților se va avea în vedere ca ele 
să intereseze pe părinți, să răspundă unor cerințe precise ale clasei respective sau ale școlii. Adunările cu 
părinții pe clase se țin de obicei lunar, iar cele pe școală o dată sau de două ori pe an. La fiecare adunare cu 
părinții vor fi dezvoltate problemele cele mai actuale, acele probleme care-i frământă pe părinți și pe elevi în 
perioada respectivă. În cadrul acestor adunări  pe clasă se vor dezvolta teme ca: ajutorarea copiilor la 
învățătură, formarea deprinderilor de comportare civilizată, educația estetică a copilului în familie, dezvoltarea 
gustului pentru lectură, antrenarea în munca organizată, influența relațiilor corecte dintre părinți asupra 
dezvoltării morale și intelectuale a copiilor etc.  

La stabilirea unor măsuri comune în educarea copiilor o deosebită contribuție o poate aduce vizitarea 
școlii de către părinți fie din proprie inițiativă, fie când sunt chemați. Părinții care se interesează de progresul 
la învățătură și de comportamentul copiilor țin o legătură permanentă cu școala. Îndată ce observă că în 
carnetul elevului apare o notă mică, ei merg și se interesează de cauzele acestui insucces și de măsurile pe care 
trebuie să le ia. Asemenea vizite dau rezultate bune, greșelile copiilor putând fi cunoscute și îndreptate la timp. 

Pentru unele abateri ale elevilor care necesită măsuri urgente, cadrele didactice pot chema părinții la 
școală pentru a le aduce la cunoștința acestora și pentru a lua măsuri de comun acord pentru îndreptare. 

Școala poate folosi și alte forme de îndrumare pedagogică a părinților, cum ar fi: vitrine cu broșuri și 
cărți care tratează despre educația copiilor, corespondență cu părinții, organizarea unui colț cu articole din 
presă privind probleme de educație etc. 

 
 
 
Bibliografie: 
Ioan Nicola, Tratat de pedagogie școlară, Editura Aramis, 2003, București; 
Victor Țîrcovnicu, Vasile Popeangă, Pedagogie – manual pentru liceele pedagogice, Editura Didactică 

și Pedagogică, 1978, București. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE REALIZATE                                                    
ÎN PARTENERIAT CU PĂRINȚII 

 

Prof. Suici Ramona Dorina, G. PP. Făget, jud.Timiș 

Prof. Oprițescu Cristina Mariana, G.PP. Făget, jud. Timiș 
 
 
Una din abordările moderne privind instituția școlară este cea a școlii deschise, prietenoase în care 

copilul/ elevul se simte bine, este atras de activitățile școlare, îi sunt valorificate înclinațiile și 
talentele.Modelele educaționale actuale pun în centru copilul și trbuințele sale, nevoile lui de dezvoltare și în 
acest scop participă numeroși factori, între care cei cu importanță semnificativă sunt școala/ grădinița și 
familia. 

Grădinița reprezintă instituția unde se realizează educația formală a preșcolarilor, un mediu creativ în 
care se pun bazele educației copilului. Ea este locul în care preșcolarul învață lucruri noi, învață să comunice, 
să socializeze, să se comporte politicos, să fie independent, își dezvoltă abilitățile motorii. Astfel că din acest 
aspect ea constituie cu certitudine un factor decisiv pentru formarea unui om, pentru dezvoltarea fizică și 
psihică armonioasă acestuia, apt să contribuie la dezvoltarea societății. Un rol la fel de important în educația 
copilului îl exercită familia cu o influență deosebit de adâncă. Educația trebuie să se manifeste permanent ca 
o acţiune coerentă, unitară și consecventă a grădiniței şi familiei deopotrivă. 

Parteneriatul grădiniţa – familie are o importanță deosebită în dezvoltarea fizică și psihică a 
preșcolarilor, în educația lor. Acesta se impune a fi realizat încă de la vârsta preşcolară, întrucât avantajele 
sunt divese şi constructive în egală măsură pentru părinţi şi preşcolari cât şi pentru cadrele didactice. Familia 
în speță părinţii trebuie să cunoască  mediul în care copiilor învaţă, acţionează, interacționează, se joacă cât şi 
comportamentul acestora, pentru a se putea înlătura eventualele probleme care vor apărea. Cu cât cunosc mai 
bine activitatea desfășurată în grădiniță de copiilor lor cu atât și siguranța că preșcolarii au parte de cea mai 
bună educație survine încă de la început. 

Modalitățile de colaborare între grădiniță-familie sunt multiple iar disponibilitatea celor din urmă trebuie 
a fi stimulată. Dintre acestea enumăr următoarele: vizitarea grădiniței, comitetul de părinți, asociația de părinți, 
avizierul grupei, expoziții de lucrări, orele de consiliere individuale, serbările, activitățile demonstrative, 
activitățile extrașcolare. 

Creșterea implicării părinților reprezintă un factor important în dezvolarea și creșterea copiilor. O bună 
colaborare a părinților cu școala poate îmbunătăți procesul de educație. Părinţii sunt, în general, parteneri 
activi în desfăşurarea unor programe care se desfășoară în cadrul şcolii. De asemenea, părinţii pot fi atraşi 
alături de şcoală prin forme variate de activităţi extraşcolare, determinându-i să adere la ideea de colaborare 
activă, acceptând rolul de factor răspunzător în devenirea propriului copil. 

 Părinții pot veni chiar cu idei de realizare a unor activităţi extraşcolare: excursii, concursuri, programe 
artistice care fac mai vizibile manifestările elevilor, precum și rezultatul muncii lor.Aceste activităţi 
extraşcolare au un impact mare în rândul părinţilor, care  experimentează astfel relaţii inedite cucopiii lor, fapt 
care îi poate determina să-şi schimbe radical, în mod pozitiv, atitudinea faţă de şcoală. 

Vizitarea unității de învățământ : -constituie un prim pas în cunoașterea mediului educațional în care 
preșcolarii își vor petrece o bună parte din zi. Aceasta se poate realiza fie individual, fie în cadru organizat 
precum Ziua porților deschise unde vor observa sălile de grupa, cadrele didactice, locul de servire a mesei dar 
și câte ceva din programul grădiniței. 

Întrunirile părinţilor : -fie în cadrul ședințelor cu părinții, a comitetelor de părinți sau asociațiilor de 
părinți sunt un prilej de cunoaștere, de informare, de participare la planificarea și rezolvarea diferitelor 
probleme organizatorice. Cadrul didactic solicită acestora și îi încurajează să participe activ în planificarea 
activităților extrașcolare cât și să-și ofere serviciile în cazul în care au posibilitatea de a ajuta in diferite aspecte. 

Avizierul:- reprezintă locul în care se menţine zilnic contactul cu părinţi prin afișarea diferitelor 
informații cu privire la orarul grupei, tema săptămânii, vizite, deplasări, piese de teatru, a poeziilor și 
cântecelor învățate. 
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Expoziții de lucrări: La panoul grupei se expun lucrările tuturor copiilor indiferent de aportul lor adus 
la ilustrarea temei respective fișe de evaluare, lucrări plastice și practice. 

Orele de consiliere individuale: Fiecare educatoare are obligația de a stabili o oră pe săptămână 
consilierea cu părinții ce se va desfășura în sala de grupă după o planificare realizată în prealabil. Aceasta 
vizează fie informări ale părinților, fie consiliere individuală în funcție de problemele ce se ivesc respectându-
se confidențialitatea informațiilor. 

Serbările: reprezintă modalitatea prin care părinţii își pot evalua rezultatele copiilor atât individual cât 
și la nivel de grupă. Ei sunt implicați în amenajarea grupei, decorare, confecționare. Ele sunt benefice 
preșcolarilor întrucât oferă posibilitatea ca aceștia să-și depășească frica, să capete încredere în ei prin 
participarea activă la program evitându-se astfel blocajele psihice. 

Activitățile demonstrative : - sunt un prilej în care părinții pot participa împreună cu copilul la 
confecționarea diferitelor obiecte, redarea unei teme plastice, participarea la diferite întreceri sportive 
stimulând încrederea în sine, lucru în echipă. 

Activitățile extrașcolare : precum excursii, vizite sunt un prilej în care se oferă posibilitatea cunoașterii 
frumuseții peisajelor, a valorilor spirituale prin vizitarea caselor memoriale. Părinţii pot participa la 
organizarea şi sponsorizarea excursiilor trăind emoţii pozitive alături de ei și oferind modele de comportament, 
familiarizându-i cu tradiţii şi obiceiuri populare, evenimente istorice. 

Prin implicarea părinților în activitățile școlare și extrașcolare se descoperă noi modalități de educare a 
copiilor bazate pe colaborare și comunicare. Cei doi factori au un scop comun și anume educarea și formarea 
copilului pentru viață. 

Ca urmare a activităţilor derulate împreună cu părinții, legătura şcolii cu familia s-a îmbunătăţit 
considerabil, părinţii simţindu-se utili, prezentând în acest fel un interes mai mare pentru şcoală. Activităţile 
extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes,produc bucurie, facilitează 
acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, 
operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se afirme conform naturii sale. Copiii se 
autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, asumându-şi 
responsabilităţi. 

 Dascălul are, prin acest tip de activitate, posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le 
influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal - pregătirea copilului pentru 
viaţă. Realizarea acestor obiective depinde în primul rând de educator, de talentul său, de dragostea sa pentru 
copii, de modul creator de abordare a temelor prin punerea în valoare a posibilităţilor şi resurselor de care 
dispune clasa de elevi . 

 Orice activitate școlară poate deveni extrașcolară prin prelungirea ei într-un context exterior școlii. 
Părinții sunt puși astfel în fața unei game variate de activități care sunt toate foarte atrăgătoare și tentația de le 
face loc tuturor este mare. Deși părinții consideră că ei știu ceea ce este bine,pentru că ei aleg, caută și se 
interesează desprediferite opțiuni, acceptul copilului este cel care îi ajută să se implice și să obțină ceva din 
ceea ce eiîși propun. Părinții care iau parte la activitățile extrașcolare își manifestă astfel interesul șiaprobarea 
față de educația oferită de școală. 

 

 

Bibliografie: ,,Revista învățământului preșcolar nr.4/2007,, 
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Rolul implicării părinților în  activitățile educative  

 

Surdeanu Vasilica 

Liceul Tehnologic ,, Matei Basarab” 

Localitatea Măxineni, Județul Brăila 
 

În ultimul timp se pune accent pe contractual educațional școală-părinți-elevi ce are ca scop formarea , 
dezvoltarea și integrarea viitorului adult în spațiul social. De aceea, concepția conform căreia școala este 
singura responsabilă pentru această instruire este eronată, iar rolurile familiei și ale școlii în cadrul formării 
elevului ar trebui să fie complementare.  

Relația bidirecțională școală – familie este mult mai strânsă în mediul preșcolar și ciclul primar, acolo 
unde implicarea celor doi agenți educativi este mai mare. Pe parcursul ciclului gimnazial scade interesul 
părinților pentru colaborarea cu școala, rămânând doar la nivel teoretic. 

În ceea ce privește activitățile educative este de remarcat faptul că părinții sunt nelipsiți de lângă copiii 
lor, asigurându-le condițiile materiale și sprijinul afectiv, conștientizând faptul că orice activitate are rol 
educativ și conduce la progresul educațional al copilului.  

Mai mult decât atât, ei își dezvoltă niște abilități psihologice și pedagogice pe care le pot aplica în relația 
cu copilul, în spațiul familiei și își acceptă responsabilitatea de părinți fiind un model, manifestând dăruire în 
educarea copiilor. De exemplu, în cadrul serbărilor școlare, părinții pot observa aptitudini speciale ale copiilor 
lor, nivelul de dezvoltare emoțională a acestora. De altfel, curricula pentru învățământul preșcolar prevede 
formarea competențelor cu ajutorul educatoarei, dar și al familiei, pentru că preșcolarii învață imitând 
comportamentele adulților. 

În altă ordine de idei, prezența părinților în școală este sinonimă cu sprijinul acordat școlii și ajutorul 
oferit profesorilor în munca lor.Părinții implicați în desfășurarea activității școlare a copiilor lor vor înțelege 
problemele și posibilitățile de rezolvare a acestora, deschizând calea comunicării reale între școală și familie, 
unde fiecare parte își poate asuma responsabilitatea și își poate dovedi aportul pe care îl are în procesul 
instructiv-educativ al copilului.  

Părinții își asumă rolul de colaboratori activi ai școlii și cunosc condițiile și cerințele specifice școlii, 
încercând nu să critice, ci să ajute la asigurarea climatului educativ, înțelegând rolul lor de partener cu scopuri 
comune cu ale școlii. 

Politicile parteneriale trebuie să fie în acord cu specificul de vârstă al copilului, cu mediul familial din 
care acesta provine, cu mediul de viață, rural sau urban, cu disponibilitatea părinților și măsura în care aceștia 
se pot implica într-un tip de activitate școlară educativă. 

,,Cercetătorii au identificat lipsa planificării şi lipsa înţelegerii reciproce ca fiind cele mai mari obstacole 
în calea unei implicări eficiente a părinţilor. Personalul școlii care doreşte să instituie programe eficiente de 
implicare a părinţilor în viaţa instituţiei, va trebui să manifeste atât o atitudine deschisă, cât şi o bună 
organizare în eforturile sale de obţinere a participării părinţilor”1.  

Părintele se poate implica informal atunci când vine la școală pentru a se informa în legătură cu 
rezultatele școlare ale copilului, când ajută la organizarea unei activități educative școlare, când sprijină 
material participarea copilului la o activitate extrașcolară sau când participă activ la una dintre activități etc.. 
Formal, rolul părintelui se poate manifesta ca membru în Consiliul de administrație al școlii, ca membru sau 

 
1 www.proform.snsh.ro 
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președinte al Comitetului de părinți sau ca organizator al unei activități care să implice întreg colectivul clasei, 
respectiv părinții copiilor. 

Așadar, angajarea şi responsabilizarea familiei în derularea unor activități educative, alături de școală, 
sunt fundamentale în formarea elevului active, organizator, cercetător, independent, participant conștient la 
propria dezvoltare. 

 

Siteografie: 

www.proform.snsh.ro 
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Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții 

 

Prof. înv. primar Șușnea Alexandra Ionela  

Liceul Teoretic Iulia Zamfirescu, Mioveni, Argeș 
 

 
Şcoala şi familia sunt două instituţii care au nevoie una de alta. Acestea trebuie să găsească făgaşul 

colaborării autentice bazată pe încredere şi respect reciproc, pe iubirea faţă de copil, să facă loc unei relaţii 
deschise, permeabile, favorizante schimbului şi comunicării de idei. Părinţii au un rol esenţial în creşterea 
copiilor, asigurându-le acestora nu numai existenţa materială, cât şi un climat familial, afectiv şi moral. 

Școala îl învață pe copil să se situeze printre semeni, să se obișnuiască cu anumite cerințe și realități 
sociale. Însă educația în familie reprezintă prima școală a copilului, cea mai importantă în pregătirirea lui 
pentru viața socială și productivă. Familia trebuie să fie prima instituție socială care se ocupă de asigurarea 
condițiilor necesare dezvoltării normale a copilului. Școala și familia sunt polii de rezistență ai educației, care 
contribuie la formarea tinerilor.  

Odată cu intrarea în școală, copilul trăiește în două lumi diferite: una a familiei, colorată încă de 
afectivitatea primei copilării, cealaltă, a școlii, încărcată de noi exigențe și de promisiunile viitorului, la fel de 
importante. Dacă aceste medii educaționale se completează și se susțin recipoc, se asigură într-o mare măsură 
buna integrare a copilului în activitatea școlară și în viața socială.  

Sunt situaţii în care familia consideră că este suficient să se ocupe doar de satisfacerea nevoilor primare 
(hrană, îmbrăcăminte, locuinţă, cheltuieli zilnice etc.), ignorând importanţa unei comunicări afective, 
nestimulând dezvoltarea sentimentului de apartenenţă. Acasă trebuie să creeze un mediu de încredere, 
echilibrat, în care copilul să se manifeste neîngrădit, iar în relaţia cu şcoala pot colabora cu alţi membrii ai 
comunităţii şcolare pentru a crea un climat care sprijină învăţarea, atât în şcoală cât şi în afara ei. Este necesar 
ca părinţii să îşi schimbe optica pe care o au asupra întâlnirilor din mediul şcolar, aceastea putând deveni un 
sprijin real în îmbunătăţirea relaţiei dintre părinte şi copil, părinte şi cadru didactic.  

Cercetările arată că „în programele în care părinţii sunt implicaţi elevii au performanţe mai mari la şcoală 
decât aceleaşi programe, dar în care părinţii nu sunt implicaţi” (Henderson şi Nancy, 1995). Gradul de 
implicare al părinţilor în viaţa şcolară a copiilor lor influenţează şi rezultatele acestora, în sens pozitiv: cu cât 
părinţii colaborează mai bine cu şcoala, cu atât notele copiilor sunt mai mari. Educaţia nu este un proces de 
care este responsabilă în mod exclusiv şcoala, dar nici părinţii; este un proces al cărui succes depinde de 
colaborarea dintre cele două părţi implicate. 

În domeniul colaborării școală-familie, punctul de plecare este cunoașterea prealabilă a părinților de 
către învățător, a familiei, a climatului familial. Activitatea educativă îmbracă și în școala noastră o multitudine 
de forme la următoarele nivele: comitetul de părinți, consiliul reprezentativ al părinților, vizitele la domiciliu, 
corespondența cu părinții, consultațiile pedagogice, implicarea părinților în activitățile școlii, activitățile 
nonformale (excursii, cercuri, serbări, aniversări, cursuri), consultații la cererea părinților.  

Colaborarea familiei cu școala are o importanță majoră, cu efecte pozitive asupra elevilor, părinților, 
profesorilor, școlii și comunității. Între familie și școală trebuie să existe o comunicare foarte strânsă. Dacă un 
profesor vrea să educe, trebuie să colaboreze cu părinții, pentru ca efortul pe care îl realizează la clasă să aibă 
continuitate și în restul zilei. Atât școala, cât și familia sunt responsabile de:  

• transmiterea de norme, valori și obiceiuri;  
• dezvoltarea autonomiei copilului;  
• transmiterea de cunoștințe (deși acest proces are loc în școală, familia transmite copilului 

modalități  
de învățare, completează cunoștințele și dezvoltă dragostea pentru lectură);  

• învățarea responsabilităților (implică acceptarea normelor de comportament, de ordine, 
curățenie,  

mici responsabilități familiare și școlare).  
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În societatea noastră, educația familiară și școlară joacă un rol foarte important în achiziția de cunoștințe 
și comportamente ale copilului, ambii trebuie să aibă responsabilități și roluri complementare. 

Folosirea metodelor interactive ( discuțiile colective, interpretarea de roluri, rezolvarea în grup a unor 
probleme, efectuarea de experiențe ) asigură condițiile oportune elevilor să se afirme atât individual, cât și în 
echipă. Am ajutat elevii să treacă peste rețineri, să-și exprime în mod deschis opiniile personale, să vorbească 
despre evenimentele la care participă, despre calitățile și defectele lor. Elevii au dobândit astfel curajul 
exprimării unor opinii și respectul pentru părerile colegilor, ale părinților, pentru adevăr.  

Cu ocazia sărbătorilor de iarnă am decis să realizez o activitate foarte interesantă și captivantă unde au 
fost invitați toți părinții elevilor. Ei și-au adus aminte de copilăria fericită pe care au lăsat-o în urmă cu mulți 
ani. Alături de copiii au decupat, au lipit și au realizat podoabe pentru Crăciun. Elevii au fost motivați de 
prezența părinților să realizeze cât mai bine sarcinile și să ducă la bun sfârșit lucrarea. 

 

                           
 
Obiectivul cel mai important al colaborării dintre școală și familie îl reprezintă susținerea eforturilor 

copilului pentru dobândirea instrumentelor muncii intelectuale și obținerea succesului școlar. Participarea 
activă a părinților în viața școlară a copiilor se materializează printr-o mai bună autostimă a elevilor, un 
randament școlar mai bun, relații și atitudini pozitive ale părinților despre școală. Familia și școala trebuie să-
și împartă responsabilitățile în educarea copiilor având un rol fundamental în dezvoltarea integrală a copilului. 

Numărul mare de contacte școală-familie nu asigură neapărat rezultate fructuoase. Întâlnirile colective 
cu părinții reprezintă cea mai „profitabilă” și democratică formă de colaborare a învățătorului cu familiile 
elevilor săi. Pentru învățător înseamnă un cadru de manifestare și de perfecționare a calităților sale 
manageriale, un moment optim de conștientizare și de mobilizare a părinților într-un parteneriat real, prilej de 
a învăța și el din experiența părinților. Pentru părinți, adunările colective reprezintă tot atâtea prilejuri de 
autoevaluare și de sporire a competențelor educative, de informare pedagogică avizată, decide înțelegerea 
complexității fenomenului instructiv-educativ și a poziției pe care o ocupă în acest proces.  

Parteneriatele trebuie privite ca o componentă esenţială în organizarea școlii şi a clasei de elevi. Ele nu 
mai sunt de mult considerate doar o simplă activitate cu caracter opţional sau o problemă de natura relaţiilor 
publice. Parteneriatele dintre școli, familii și comunitate pot ajuta profesorii în munca lor; perfecţiona 
abilităţile şcolare ale elevilor; îmbunătăţi programele de studiu și climatul şcolar;  îmbunătăţi abilităţile 
educaţionale ale părinţilor; dezvoltă abilităţile de lideri ale părinţilor; conecta familiile cu membrii şcolii și ai 
comunităţii; stimula serviciul comunității în folosul şcolilor; oferi servicii şi suport familiilor şi crea un mediu 
mai sigur în şcoli. 

 
Bibliografie:  

Boroș, Maximilian - Profesorul și elevii, Editura Gutinul, Colecția de pedagogie, Maramureș, 1994;  
Ezechil, Liliana - Comunicarea educaţională în contextul şcolar, 2002;  
Stăiculescu, Camelia - Şcoala şi comunitatea locală -parteneriat pentru educaţie, 2007 
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TRADIȚII ȘI OBICEIURI DE CRĂCIUN                                                                                    
ȘI ANUL NOU 

PROIECT EDUCAŢIONAL 

   Prof. SZILAGYI-TOMOIU MIHAELA 

Școala Gimnazială Nr. 3 Cugir, jud. Alba 
 
 
ARGUMENT 
Sărbătorile de iarnă sunt un prilej de bucurie si de împăcare sufletească. Romanii au fost din totdeauna 

păstrători de tradiţii si obiceiuri strămoşeşti. 
Punctul de pornire în desfășurarea proiectului l-a constituit curiozitatea copiilor de a afla cât mai multe 

despre sărbătorile de iarnă şi  despre obiceiurile şi tradiţiile de Crăciun şi Anul Nou. Copiii îndrăgesc 
sărbătorile creștinești atât pentru latura lor religioasa, cât şi pentru latura laica – venirea lui Moş Nicolae, Moş 
Crăciun, mersul cu Pluguşorul sau Sorcova.  

În preajma Sărbătorilor de iarnă trăim nostalgia desăvârşirii noastre spirituale, deoarece Sărbătorile de 
Crăciun ne transpun pe un tărâm spiritual remarcabil. Ne împăcăm cu noi înşine şi cu semenii noştri, prin 
iubire şi iertare, prin bucuria de a fi împreună şi a deveni mai buni, mai darnici. 

Implicarea copiilor in derularea acestui proiect va conduce la conștientizarea faptului ca sărbătorile și 
tradițiile trebuie păstrate și transmise mai departe. Le dă ocazia copiilor să-şi consolideze unele cunoştinţe 
despre Sărbătorile de iarnă, despre tradiţiile şi obiceiurile româneşti  pe care le ştim de la strămoşii noştri, din 
dorinţa de a păstra vie frumuseţea şi prospeţimea lor. 

SCOP: 
Cunoașterea semnificației sărbătorii Crăciunului  
Păstrarea şi promovarea valorilor morale şi spirituale cu privire la sărbătorile de iarnă, îndeosebi la 

sărbătoarea Crăciunului, mult aşteptată de copii; 
Sensibilizarea elevilor, cu scopul de a trăi bucuria, de a dărui  celor din jur cadouri, înfrumuseţându-le 

astfel sărbătorile; 
OBIECTIVE: 

• Evidențierea semnificației sărbătorii Crăciunului; 
• Stimularea creativităţii, imaginaţiei copiilor prin realizarea de lucrări, materiale, pornind de la 

tema proiectului; 
• Valorificarea gândurilor, a trăirilor, sentimentelor legate de sărbătorile de iarnă; 
• Participarea cu lucrările realizate la diverse concursuri școlare pe această tematică. 
• Promovarea tradiţiilor şi obiceiurilor de iarnă la nivel de unitate; 
• Trezirea curiozităţii si interesului faţă de tradiţiile locale; 
• Dezvoltarea capacităţii de sensibilizare a copiilor pentru a deveni purtători şi păstrători ai 

portului popular, tradiţiilor şi obiceiurilor noastre; 
• Transmiterea obiceiurilor şi tradiţiilor locale în forme accesibile şcolarilor; 
• Sistematizarea cunoştinţelor despre obiceiurile specifice de iarnă, antrenând capacităţi 

dobândite la nivelul tuturor ariilor curriculare; 
GRUP ŢINTĂ: elevii clasei a III-a A  

 
RESURSE: 

1. Resurse procedurale: explicaţia, conversaţia, problematizarea, observarea; 
2. Resurse materiale: 

Imagini ilustrând aspecte ale sărbătorilor de iarnă, P.P.T. filmulețe, albume foto, reviste, cărţi cu sau 
despre obiceiuri tradiţionale; 

3. Resurse umane: elevii clasei a III-a  A, învăţătoarea, părinţii elevilor; 
4. Resurse de timp: 14.12.2020 - 22.12.2020 
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FINALITATEA PROIECTULUI 
• Produsele rezultate în timpul derulării proiectului: felicitări, podoabe pentru bradul de 

Crăciun, desene, colaje; 
• Am plecat să colindăm – spectacol colinde - online 
• Expoziţie cu lucrările elevilor – platforma Adservio 
• Participarea cu lucrările realizate la diverse concursuri cu această tematică. 
 

PROGRAMUL ACTIVITĂȚILOR 
 

 

  

ACTIVITATEA LOCUL DE 
DESFĂŞURARE PERIOADA 

MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ 
- prezentarea proiectului: obiective, activităţi, rezultate 
aşteptate, etc. 

 
online 

 

 
   14.12.2020 
 

TRADIȚII ȘI OBICEIURI DE CRĂCIUN ȘI ANUL 
NOU ÎN LOCALITATEA MEA 

- culegerea de informații privind obiceiurile și tradițiile 
sărbătorilor de iarnă – Crăciunul și Anul Nou; 
- prezentarea unui obicei legat de sărbătorile de iarnă -  
Crăciunul și Anul Nou; 

 
online 

 

 
15-

18.12.2020 

MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ 
- lecturarea unor legende, poezii, povestiri care să ilustreze 
semnificaţia sărbătorilor de iarna, precum şi tradiţiile şi 
obiceiurile legate de aceste sărbători; 
- realizarea unor desene - activitate practică de confecţionare a  
felicitărilor și a ornamentelor de Crăciun; 
- realizarea unor colaje, desene, picturi etc.  care reflectă aceste 
sărbători; 

 
online 

 
 
 

 
18-

22.12.2020 
 

CRĂCIUNUL ȘI ANUL NOU ÎN FAMILIA MEA 
- prezentarea unor obiceiuri din familie, legate de sărbătoarea 
Crăciunului și a Anului Nou; 
- Crăciunul și Anul Nou în familia mea – descrierea acestor 
sărbători petrecute în familie, alături de părinți, bunici; 

online 
 

21.12.2020 

COLINDE, COLINDE ... 
-  Interpretarea unor colinde – online  
- prezentarea lucrărilor realizate de fiecare elev pe parcursul 
proiectului; 
 - prezentare - Colindul, Plugușorul, Sorcova; 
- prezentarea produselor proiectului; 

 
online 

 

 
22.12.2020 

1535



 

Magia sarbatorilor de iarna. Traditii si obiceiuri de Craciun 

Importanta activitatilor educative in parteneriat cu parintii 

„Datini și obiceiuri de Crăciun în zona Silvaniei” 

 

Prof. Szoke Edith,  

Grădinița cu Program Prelungit nr. 12 Zalau 
 

 

Intr-o sezatoare organizata in cadrul unei intalniri cu parintii si copiii grupei PE PLATFORMA g Suite 
Google Classroom, la care au fost invitati si bunicii acestora s-au povestit multe obiceiuri  si traditii din mosi 
stramosi care s-au pastrat pana azi. 

Datinile și obiceiurile de Crăciun reprezintă în primul rând un fond al vieții rurale, dar prezente și în 
mediul urban într-o mai mică măsură. Printre acestea se numără, mersul cu colinda pe la case, umblatul cu 
Viflaimul sau cu steaua, jocul Moșilor, umblatul cu „capra” sau tăierea porcului. De regulă, în Ajunul 
Crăciunului, copiii sau tinerii mergeau cu colinda, iar în ziua de Crăciun mergeau adulții. 

Aceste tradiții, dar și altele trebuie transmise mai departe copiilor pentru a nu se pierde sub presiunea 
apariției modernității. În satele maramureșene, aceste obiceiuri încă sunt păstrate cu sfințenie, iar copiii sunt 
așteptați cu colinda de către gazde, oferindu-le în schimb, nuci, mere, bani etc. Cei care așteaptă colindătorii 
își țin porțile deschise, iar lumina este aprinsă în casă.  

Colindătorii vestesc Nașterea lui Iisus și le urează toate cele bune gazdelor. Colinda începe după ce 
lumea a fost în prealabil la Biserică. Astfel e importantă educarea copiilor in spiritul valorilor moral-religioase 
și cunoașterea rolului bisericii în comunitatea locală. De asemenea e necesară consolidarea comportamentului 
religios și educarea abilităților de comunicare cu semenii și cu Dumnezeu. Din punctul meu de vedere, prin 
intermediul acestor colinzi, copiii comunică prin cântec, vestind Nașterea lui Iisus și minunile care preced 
acest important eveniment. 

Pentru a păstra vii tradițiile, educatorii pot să desfășoare activități cu preșcolarii prin intermediul cărora 
să valorifice datinile și obiceiurile strămoșești. Ca educatoare în apropierea sărbătorii Crăciunului, am realizat 
diverse activități pentru a conștientiza preșcolarii de importanța păstrării tradițiilor.  

În acest sens am pregătit cu preșcolarii cozonaci, colaci, gogoși, iar ei au fost foarte încântați dat fiind 
faptul că aceste preparate le fac mamele și bunicile lor. Pe de altă parte, tot în preajma Ajunului Crăciunului 
am mers cu ei la colindat la diverse instituții, vestind Nașterea Domnului.  

La serbările de Crăciun ne îmbrăcăm în straie populare, decorăm grupa cu obiecte populare specifice 
caselor țărănești tradiționale și așteptăm familiile preșcolarilor să ne calce pragul. Astfel pregătim scenete cu 
Nașterea lui Iisus și colindăm colindele vechi, strămoșești păstrate nealterate de trecerea timpului. Aceste 
scenete ilustrează foarte bine dorința copiilor de a contura această sărbătoare și de a le arăta părinților cât de 
implicați sunt. Trăirile pe care le au sunt unice, cu atât ai mult cu cât familiile lor sunt prezente la aceste 
serbări. 

Perpetuarea datinilor și obiceiurilor de la o generație la alta trebuie să se realizeze astfel încât acestea să 
nu se piardă, ci să rămână prezente și la fel de frumoase. 
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Simpozionul Național 

Magia sărbătorilor de iarnă! Tradiții și obiceiuri 

Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții 

Prof. Înv. Preșc. Tache Dorina-Alexandra 

Școala Gimnazială Nr. 308, București 
 

Iarna este un anotimp de basm. Învăluită de un văl alb și strălucitor de omăt, aceasta ne inspiră cu 
frumusețea ei naturală, ne bucură prin jocurile în zăpadă și ne unește prin sărbătorile creștine. 

Ce poate fi mai frumos pentru copii decât să aibă o plapumă pufoasă de nea, care să îi lase să se joace 
cu ea, să construiască oameni de zăpadă, să prindă viteză cu săniuța, pe dealuri și munți înzăpeziți, strigând 
din toate puterile „Pââârrtiee!”? Sunt atât de multe activități distractive pe care copiii le pot desfășura toamna 
și este atât de plăcut să-i privești! 

Sărbătorile pe care aceasta ni le oferă sunt unice, cu o puternică încărcătură spirituală. Iarna vine Moș 
Nicolae, cel care umple copiilor cuminți ghetuțele cu dulciuri și adulților inima cu bucurie. Crăciunul este un 
prilej de a aduna toată familia laolaltă, de a oferi cadouri și iubire, de a cânta colinde și sărbători nașterea 
Mântuitorului, Iisus Hristos. Iarna e plină de bucurie și magie! 

Cu prilejul acestor sărbători se pot desfășura numeroase activități în parteneriat cu părinții. Aceștia pot 
devein adevărați membrii ai unei colaborări roditoare, al cărei scop principal este dezvoltarea fizică și 
cognitivă armonioasă a copilului. 

Părintele este unul dintre cei mai importanți factori educaționali. Prin implicarea acestuia în viața 
copilului la grădiniță se realizează o comunicare eficientă între cadru didactic și familie, preșcolarul se 
adaptează mult mai ușor la noul mediu social și educațional, i se oferă acestuia siguranța, liniștea și încrederea 
de care acesta are nevoie într-un grup. 

Una dintre activitățile pe care le-am desfășurat la grupă, prin participarea activă a părinților, a fost cea 
de confecționare a unor ornamente de brad. Părinții, împreună cu preșcolarii și sub îndrumarea cadrului 
didactic, au lipit diverse material, cum ar fi steluțe, beteală, clopoței în miniatură, biluțe din puf, pe conuri de 
brad. Aceste conuri frumos ornate au avut atașate agățători pentru brad, astfel încât să poată fi puse în bradul 
de Crăciun. 

Serbările sunt o altă modalitate de a implica familia îîn activitatea copilului de la grădiniță. Pe lângă 
simpla susținere a copilului de a învăța diverse poezii și cântece, părintele poate să cânte odată cu cel mic sau 
să danseze.  

Șezătoarele organizate de Crăciun au fost un prilej de a-i implica direct pe părinți. Aceștia au procurat 
pentru amenajarea camerelor, diverse obiecte populare. Ștergare, covoare, marame, străchini, ulcioare sunt 
doar câteva dintre materialele adunate, care i-au ajutat pe copii să intre în atmosfera unei șezătoare 
asemănătoare cu cele pe care la organizau străbunii noștri. Tot cu această ocazie, părintele a putut dansa alături 
de copilul lui, dansuri populare românești precum hora sau ”Brașoveanca”. 

Iarna este plină de moment de magie, de sărbători minunate, iar atunci când oamenii sunt uniți și 
implicați, nu pot rezulta decât lucruri încântătoare! 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE REALIZATE  

ÎN PARTENERIAT CU PĂRINȚII 

Profesor învățământ preșcolar: Tacu Maria Mirela 
 

 

Grădinita şi familia sunt doi factori primordiali în educaţia copiilor când se fac primii pași în viață. 
Acum se pun bazele unei personalități care mai târziu va fi parte integranta a unei societăți a cărei cerințe se 
diversifică în permanenta. Grădinita trebuie să găsească o punte de legătura cu familia, prezentând părintilor 
noi căi spre educație în beneficiul copiilor 

Implicarea familiei, părinţilor ca parteneri în educaţie constituie o  resursă şi un sprijin permanent în 
educarea şi dezvoltarea copiilor. Părinţii sunt încurajaţi să ia parte la planificarea şi derularea programelor 
educative pentru copiii de vârste mici, ceea ce implică o responsabilizare şi o eficienţă sporită.În zonele urbane 
nivelul de ocupare a populaţiei a crescut; părinţii nu au suficient timp să-şi supravegheze copilul în familie, 
pe când în zonele rurale natura ocupaţiilor, în special cele legate de agricultură, oferă, aparent, mai mult timp 
părinţilor pentru supravegherea copilului în familie. De asemenea, modelul familiei lărgite (părinţi, copii şi 
bunici), care este conservat îndeosebi în zonele rurale, este în favoarea educării copilului în familie în această 
perioadă a vârstelor mici. 

Parteneriatele încheiate cu familia vizează dezvoltarea şi implementarea unor programe de formare 
pentru părinţi, inclusiv formare pentru creşterea implicării taţilor. De asemenea, formarea trebuie să garanteze 
faptul că părinţii vor deveni mai sensibili la problemele sociale şi psihologice, precum şi la probleme de orice 
gen atunci când îşi cresc copiii. Astfel, părinţii au posibilitatea     să-şi cunoască mai bine copiii, modul lor de 
manifestare în viaţa de grup, pot înţelege mai bine rolul lor educativ. 

Printre obiectivele pe care tind să le atingă acest gen de parteneriate în dezvoltarea copilului de vârstă 
timpurie amintim: înlăturarea factorilor perturbatori în cadrul comunicării grădiniţă - şcoală – familie; 
creşterea gradului de implicare a părinţilor în toate activităţile şcolare şi extraşcolare; schimbarea mentalităţii  
neadecvate a unor părinţi faţă de grădiniţă / şcoală; cunoaşterea de către părinţi a posibilităţilor şi nevoilor 
psiho-fizice ale copiilor; învăţarea unor deprinderi şi tehnici de muncă intelectulală sub formă de activităţi 
comune elevi – părinţi – cadre didactice. Rezultate aşteptate: consolidarea abilităţilor de comunicare  părinte 
– cadru didactic, îmbunătăţirea situaţiei şcolare a copiilor. Prin acest tip de parteneriate se stabilesc relaţii mai 
apropiate şi mai deschise între educatoare şi părinţi, iar părinţii, cunoscându-se mai bine între ei, pot colabora 
mai uşor în luarea unor decizii importante pentru grădiniţă.  

Educatoarea este persoana care trebuie să ofere ocazii de dezvoltare fiecărui copil în parte, pentru că 
grădiniţa este locul unde are loc procesul de dezvoltare a personalităţii ca parte componentă a educaţiei 
timpurii. 

De aceea, formarea continuă a cadrelor didactice, a asistenţilor sociali şi a altor categorii de personal de 
îngrijire care, prin activitatea lor, trebuie să colaboreze cu părinţii în domeniul educaţiei şi îngrijirii copilului, 
este una dintre componentele psihopedagogice esenţiale în atingerea scopului propus. 

 

Bibliografie: 

Culea , Laurenţia. - Curriculum pentru educarea timpurie – o provocare ? , Editura Diana, 2009 

Vlăsceanu ,Gheorghe coord., Neculau , Adrian  - Şcoala la răscruce. Schimbare şi continuitate în 
curriculumul învăţământului obligatoriu. Studiu de impact, Editura Polirom ,2002 
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Importanța parteneriatului grădiniță – familie 

prof. Ramona Tămâian 

Grădinița cu program prelungit ,,Otilia Cazimir” Baia Mare 
 

  ,,Primul model oferit copilului este familia sa, iar calitatea şi tipul relaţiilor copil-părinţi vor marca 
profund evoluţia viitoare a copilului.” (G. Mauco). 

Relația grădiniță– familie și consilierea părinților ar trebui să constituie o prioritate a educației pentru 
derularea cu succes a procesului de învățământ. 

Procesul de integrare în societate a copilului începe în familie. Alături de funcţia de socializare, familia 
îndeplineşte şi funcţii educative. Responsabilitatea creşterii copilului revine cu prioritate părinţilor, care oferă 
copilului îngrijirile de bază, siguranţă, îndrumare, înţelegere, căldură emoţională. 

 Educaţia din familie a copilului se continuă cu cea din grădiniţă. Ar fi bine ca între cele două medii 
educative: familie și grădiniță să nu existe diferenţe majore de reguli sau de valori. Educaţia trebuie să se 
manifeste permanent ca o acţiune coerentă a grădiniţei şi a familiei. Cei mai mulţi părinţi manifestă deschidere 
și dorinţă de a colabora cu personalul grădiniţei, realizând un parteneriat eficient cu aceasta. Parteneriatul 
presupune existenţa unui obiectiv comun. Acest obiectiv este: dezvoltarea globală a copilului în raport cu 
particularităţile sale individuale. Relaţia dintre părinţi şi cadrele didactice trebuie să se bazeze pe un schimb 
permanent de informaţii şi pe colaborare cu scopul asigurării celor mai bune condiţii de creştere şi dezvoltare 
a copilului. 

Dintre modalitățile de colaborare familie- grădiniță sunt: 

a.) Participarea părinţilor la activităţile de la grupă. 

b.) Ateliere de lucru cu părinţii. 

c.) Şedinţele cu părinţii. 

d.) Lectoratele cu părinţii. 

e.) Voluntariatul. 

f.) Cursurile pentru părinți. 

În lumea pedagogilor și psihologilor se vorbește foarte mult în ultima perioadă despre nevoia unei ,,școli 
a părinților” încă din momentul în care copilul intră în grădiniță sau despre o ,,școlarizare a emoțiilor 
părinților”. 

Scopul și obiectivele unor cursuri de educație parentală aduc în atenție câteva dintre dezideratele pe care 
instituțiile de învățământ și le propun în cadrul parteneriatelor grădiniță -familie: comunicarea intra- familială, 
reducerea factorilor de stres în familie, rolul grădiniței în educația părinților, teme de interes comun: copii- 
educatori- părinți etc. Deschiderea părinților către astfel de activități este punctul de plecare într-o relație 
favorabilă între familie și grădiniță.   

Dintre temele care ar putea fi abordate la cursurile cu părinții sunt: 

- Relaxați în situații stresante. 

- Comunicarea eficientă cu propriul copil. 

- Abordarea pozitivă a comportamentelor copilului. 

- Cei șapte ani de acasă. 
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- Părintele permisiv- părintele exigent. 

- Spune NU atunci când e cazul. 

- Activități de autonomie personală. 

- Împreună creștem sănătoși. 

- Repere ale dezvoltării copilului. 

- Caracteristicile copilul inteligent din punct de vedere emoţional.  

Scopul abordării acestor teme este antrenarea unui parenting de tip apreciativ. Deşi prevenţia este 
cel mai bun „medicament”, părinţii au deseori nevoie de strategii de intervenţie pentru abordarea 
,,comportamentelor provocatoare” ale copiilor. Autoritatea parentală se construieşte între permisivitate şi 
interdicţie; una fără cealaltă nu poate decât periclita condiţia psihică a copilului.  

Într-o  lume plină de necunoscut, limitele creează siguranţa. Autocontrolul reprezintă posibilitatea 
de a gândi şi de a alege în mod raţional. Valorile nu există pur şi simplu în mintea copilului. Acestea pot 
fi însă învăţate pas cu pas de către copil, cu ajutorul părintelui, de-a lungul a mai multor încercări şi 
experienţe. 
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  TRADITII DE CRĂCIUN 

PROF. ÎNV. PREȘC. TĂNASE GABRIELA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ VULPEȘTI, ARGEȘ 
 

 

Nașterea Domnului Iisus Hristos este sărbătorită în zilele de 25, 26 și 27 decembrie, iar seara de 24 
decembrie este cunoscută și sub denumirea de Ajunul Crăciunului. Sărbătoarea Crăciunului datează încă din 
secolul al IV-lea, când Biserica Creștină a stabilit această dată nu întâmplător, ci pentru a concura cu nașterea 
zeului Soare din tradițiile păgâne. Mulți istorici ai religiei sunt însă de părere că Nașterea Domnului ar fi avut 
loc spre sfârșitul iernii. De altfel, există unele discrepanțe între datele la care se sărbătorește Crăciunul: 
creştinii ortodoxi de rit vechi îl sărbătoresc pe 7 ianuarie, după calendarul iulian, care este decalat cu 13 zile 
față de cel oficial. 

Tradiția împodobirii bradului și a lui Moș Crăciun 

Tradițiile Crăciunului au fost îmbogățite de la an la an. Cei mici îl așteaptă an de an pe Moș Crăciun cu 
plete dalbe, care vine cu tolba încărcată de cadouri pentru copiii cuminți, iar cu câteva zile înainte de Crăciun 
se împodobește bradul cu ornamente de culoare roșie sau verde. Obiceiul bradului de Crăciun ar fi apărut în 
Germania, unde legenda spune că Sfântul Bonifaciu a ordonat tăierea stejarilor, venerați de păgâni. În cădere, 
stejarii au distrus toți copacii din prajmă, mai puțin bradul, care a devenit de atunci un simbol al acestei 
sărbători și este împodobit în seara de Ajun. 

În România, există mai multe tradiții și obiceiuri de Crăciun, transmise din generație în generație. În 
satele din Oltenia, în Ajunul Crăciunului, gospodarii se trezesc dis-de-dimineață, aprind focul în sobă și ațâță 
jarul cu ajutorul unui vreasc, în timp ce rostesc o urare de Crăciun:  ,, Bună dimineața lui Ajun! /C-a venit 
într-un ceas bun /Să ne-aducă: porcii grași și unturoși /Și oamenii sănătoși, /Vacile cu viței, oile cu miei, 
scroafele cu purcei, cloștile cu pui, găinile cu ouă. La anul și la mulți ani!”. 

 

Obiceiul colindatului 

Una dintre cele mai îndrăgite tradiții de Craciun este mersul cu colindul. În prima zi de Crăciun, 
colindătorii merg din casă în casă cu steaua în mână și le vestesc oamenilor nașterea lui Iisus prin cântece și 
poezii. Se spune că acela care nu le deschide poarta colindătorilor va avea parte de un an neroditor și de 
ghinioane în casă, cauzate de zgârcenia de care a dat dovadă. 

În Maramureș, la colindat merg și adulții, nu numai copiii. Ei sunt primiți de gazde și cinstiți cu cozonac, 
sărmăluțe, preparate din carne de porc, colaci și vin. 

Tot în data de 25 decembrie, oamenii le trimit urări și mesaje de Crăciun celor dragi, cărora le transmit 
gândurile lor bune. 

Un alt obicei popular este atârnarea unei crenguțe de vâsc în case. Vâscul apare în mai multe culturi, iar 
originea sa nu este cunoscută. De exemplu, popoarele scandinave credeau că vâscul o reprezintă pe zeița 
dragostei, Friga, și că acele cupluri care se sărută sub vâsc vor fi împreună toată viața. În tradiția creștin-
ortodoxă, se spune că acela care pune vâsc în casă va avea un an îmbelșugat, fericire și pace în familie. 

De asemenea, în ziua de Ajun, cei care voiau să afle cum vor sta cu sănătatea în anul care urmează tăiau 
pe jumătate un măr. Dacă fructul avea viermi la interior, credința era că omul va fi urmărit de boală. Un măr 
putred însă anunța moartea. 

Gospodinele știu că toata casa trebuie curățată lună înainte de Ajun, când nu mai au voie să dea cu 
mătura, pentru că o veche superstiție spune că așa se alungă norocul din casă. Iar creștinii nu au voie să bea 
rachiu în Ajunul Craciunului. 
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O altă tradiție specifică Munteniei, Olteniei și Banatului este ca gospodinele să prepare un aluat folosit 
pentru a alunga deochiul animalelor din gospodărie. astfel, animalele vor fi sănătoase tot anul și vor da mai 
mult lapte. 

Tradiție românească de Crăciun, în patrimoniul UNESCO 

La Mărișel, o localitate de lângă Cluj, un obicei străvechi de Crăciun este atât de frumos încât a fost 
inclus în patrimoniul UNESCO. Aici, în inima munților Apuseni, toate tradițiile sunt păstrate cu sfințenie. 
Există un obicei străvechi numit „Junii Mărișelului”: un grup de 10 tineri necăsătoriţi, care în fiecare an vin 
la biserica din sat, după care ies în faţa lăcașului de cult, dansează şi colindă. La un moment dat, junii, le invită 
la dans pe fetele care nu sunt căsătorite. 

 

La Dumbrăviţa, în județul Braşov, se păstrează o tradiţie veche de două secole. E singura localitate din 
ţară în care bradul se împodobeşte chiar în ziua de Crăciun. Pomul de Crăciun va rămâne în centrul comunei 
până după Bobotează. Vătafii, adică tinerii care au făcut şi armata, şi penaşii, feciorii care urmează să se 
însoare, sunt cei care aduc în centrul comunei bradul. 

Tradiția mesei din Ajun și a postului de Crăciun 

O altă tradiție importantă este chiar masa de Crăciun. În data de 25 decembrie ia sfârșit postul 
Crăciunului, care durează aproximativ șase săptămâni. În această zi, oamenii se pot desfăta cu bucatele 
tradiționale de Crăciun: tobă, lebăr, sarmale, caltaboși, colaci, cozonaci, pită, prăjituri, salate, cârnați sau 
friptură. Carnea folosită pentru prepararea bucatelor de Craciun este proaspătă, întrucât de Ignat, în data de 20 
decembrie, are loc un alt obicei: tăierea porcului. 
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Importanța activităților educative realizate în parteneriat cu părinții  

  

Tankó Blanka,  

Școala Gimnazială ”Váradi József”, Sf. Gheorghe 
 

 

An de an realizez proiecte de parteneriat cu părinții în vederea înfăptuirii unei legături strânse, reale între 
școală și familie în beneficiul educației copilului. Scopul parteneriatelor este de a implica părinții în activitățile 
educative școlare și extrașcolare. Acesta presupune găsirea unor canale de comunicație  eficiente. Participarea 
părinților în desfășurarea actului educațional, în crearea unui mediu educativ favorabil dezvoltării intelectuale, 
emoționale și sociale a elevilor, implicarea lor în motivarea, stimularea învățării spontane, în menținerea 
curiozității. Curiozitatea constă în bucuria de a descoperi, precum și în dorința de a explora. Oamenii de știință  
au descoperit că acei elevi care au arătat o curiozitate ieșită din comun, au avut performanțe mai bune la citit 
și la matematică.  

În timpul acestui parteneriat, încerc să ofer părinților cunoștințe, informații, lecturi utile pe care ar putea 
să le folosească în interacțiunea de zi cu zi cu copilul lor, în educarea, creșterea armonioasă a acestuia. Trebuie 
să fim în concordanță în ceea ce privește transmiterea de norme, valori și obiceiuri. Atât familia, cât și școala 
trebuie să-și asume responsabilitate în educarea copiilor. Dezvoltarea integrală a acestora nu se poate realiza 
doar pe un singur plan, fără colaborarea celor două părți. O colaborare strânsă și eficientă se bazează pe respect 
reciproc, cunoaștere și încredere reciprocă. 

 Folosesc mai multe forme concrete de colaborare dintre școală și familie: 

• Organizarea unor expoziții cu lucrări realizate de copii -  părinţii au posibilitatea să-şi cunoască 
copilul prin prisma rezultatelor muncii sale. 

• Participarea părinților  la diverse ateliere de lucru, organizate de cadrul didactic   - cadrul didactic 
poate observa implicarea ambelor părți (elev, părinte) în realizarea unui produs, atmosfera de lucru. 

• Participarea părinților la activități demonstrative - îi ajută să cunoască metodele şi procedeele 
folosite. Părinţii observă comportamentul copilului în colectivitate, precum gradul de implicare al şcolarului 
în activităţi.  

• Invitarea părinților ca referenți la diferite activități/ore (istorie, educație civică, educație pentru 
sănătate) – părinții/bunicii pot povesti despre meserii, ocupații, despre activități, întâmplări din trecut. 

• Organizarea de activități extracurriculare, organizate și desfășurate împreună cu părinții (vizite la 
muzee, spectacole, instituții, zile tematice, drumeții și excurs) - părinţii observă comportamentul copilului 
în colectivitate în afara instituției, într-un mediu informal, reacția acestuia la diferite impulsuri, noutăți, 
situații neprevăzute. 

• Serbările copiilor cu diferite ocazii (Ziua Mamei, sfârșit de an școlar, Crăciun)- aceste întruniri 
stârnesc emoţii puternice printre toţi participanţii: copii,  părinţi, profesori. 

 Aceste activități îmbunătățesc considerabil legătura dintre familie și școală, constituie o posibilitate 
reală pentru părinți de a se simți utili, participanți activi în procesul educativ, prezentând astfel un interes mai 
mare pentru școală, iar din punctul de vedere al elevilor, aceste activități vor fi mai atractive, mai familiale. 

În concluzie, pentru a putea asigura educarea copiilor în cele mai bune condiţii şi, implicit, succesul în 
viaţă, e nevoie ca toţi factorii implicaţi în procesul educaţional să formeze o echipă în care fiecare ştie ce are 
de făcut şi îi acordă partenerului respectul şi încrederea cuvenită.  
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PARTENERIATUL - PUNTE  ÎNTRE ȘCOALĂ ȘI FAMILIE 

 

PROF. INV. PRIMAR IOANA ȚĂRANU 

LICEUL TEORETIC A. SALIGNY CERNAVODA  

 
 
Importanța unor bune relații părinte-profesor a fost și este un subiect pe larg dezbătut. Cercetările au 

arătat că de implicarea părinților în educație beneficiază nu numai copilul, ci și părinții și profesorii (Eldridge, 
2001). Baum & McMurray-Schwarz (2004). S-a constatat că mulți profesori și-au exprimat îngrijorarea cu 
privire la calitatea relațiilor profesor-familie și cu privire la rolul părinților în educație. In acest articol voi 
incerca sa explorez procesul de formare a parteneriatelor cu părinții și de asemenea, voi încerca să abordez 
mai multe modalități prin care parteneriatele părinții și profesorii pot fi încurajate și puse în funcțiune pentru 
a putea răspunde problemelor și provocărilor cu care se confruntă educația. 

Funcția unei bune relații părinte-profesor este mult mai mult decât o prezentare de  rapoarte de la 
profesor la părinți cu privire la performanța sau comportamentul copilului. Este într-adevăr un parteneriat care 
oferă fluxuri de informații bidirecționale de la profesor la părinți despre realizările și personalitatea copilului 
în clasă și de la părinte la profesor despre comportamentul acestuia din mediul familial. Acesta oferă 
mecanismul ca profesorul să invite și să susțină participarea activă a părinților la educația copilului în mediul 
acasă oferind legătura dintre activitățile de învățare la clasă și activitățile de învățare la domiciliu. 

Părinții sunt cei care cunosc cel mai bine copilul. Este în interesul superior al copiilor noștri să se profite 
din plin de aceste informații ca un ajutor în înțelegerea și evaluarea unui copil. Știind cum se comportă copiii 
acasă și în alte contexte departe de școală, poate ajuta profesorii să facă evaluări bine echilibrate ale elevilor 
lor. Acest lucru este important mai ales atunci când un copil prezintă comportamente sau condiții care pot 
indica nevoi speciale. 

Comunicarea cu părinții este de o importanță capitală. Datorită diversității dintre părinți și pentru a 
comunica cel mai bine cu fiecare părinte, este necesar: 

- să se comunice succint și clar. (gândurile trebuie organizate din timp, mesajele scrise și examinate)ș 
-să se insiste asupra faptului  că fiecare este respectat și că este încurajată participarea saș 
- profesorul să fie flexibil, încurajând părinții care lucrează să participe activ și să fie implicați când și 

unde este posibil. 
Profesorii trebuie să respecte și să recunoască rolul părinților ca educatori primari și modele de urmat. 

Cu cât mai mulți profesori încurajează părinții în acest rol, cu atât copilul va beneficia mai mult, iar învățarea 
la clasă va deveni mai fructuoasă. În acest climat de respect, profesorii pot oferi sugestii pentru transmiterea 
conceptelor de la clasă - acasă, astfel încât ceea ce se învață la școală să aibă un impact asupra timpului petrecut 
de părinți cu copiii. Este de datoria profesorilor să stabilească o legătură sau o punte între clasă și casă. 

Când profesorii și părinții lucrează ca parteneri, binele pe care îl pot face pentru copii este practic 
nelimitat.  

Organizaţia şcolară trebuie să-şi deschidă porţile pentru ca familia să cunoască şi să participe la 
activităţile ce se desfăşoară în incinta şi în exteriorul şcolii dar organizate de aceasta. Cadrele didactice trebuie 
să iniţieze activităţi care să ofere familiei oportunităţi de a participa alături de copil, de a cunoaşte copilul în 
situaţii diverse, de a se bucura alături şi cu copilul de realizările lui, de a lucra împreună părinte-copil la diferite 
proiecte.  

Iată câteva dintre activităţile care pot contribui la formarea părinţilor: 
Lecţia – ca principală formă de organizare a procesului didactic creează variate situaţii de învăţare pentru 

copil prin: multitudinea obiectivelor pe care le vizează, strategiile didactice utilizate, materialele didactice 
folosite. Profesorii pot desfăşura lecţii la care să participe părinţii copiilor. 
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Vizita – este o deplasare scurtă, de ce mult o zi, şi are ca scop atingerea unor finalităţi educaţionale 
concrete. Este foarte bine când organizăm astfel de activităţi la care să participe şi părinţii copiilor. Părintele 
îşi poate observa copilul într-un alt mediu, în afara şcolii, îl poate cunoaşte sub alte aspecte: relaţionare cu 
ceilalţi colegi, cu adulţii din grup, comportarea în locuri publice. 

Excursia – este o deplasare pe parcursul unei sau mai multor zile care are ca scop recreerea şi refacerea 
psihofizică a elevilor dar şi a părinţilor acestora, culegerea de informaţii prin observarea directă a 
evenimentelor, proceselor fenomenelor, realităţii. 

Este o oportunitate pentru părinţi de a cunoaşte propriul copil în alte situaţii decât cele de acasă, de a 
cunoaşte grupul din care face parte copilul, de a se simţi bine alături de propriul copil, de a înţelege mai bine 
caracteristicile vârstei fiului/fiicei, de a relaţiona cu ceilalţi părinţi din grup şi de a găsi puncte comune, de a 
relaţiona cu profesorii care însoţesc copiii. Este o ocazie de a cunoaşte viaţa şcolii. 

Serbările şcolare – reprezintă evenimente de o importanţă deosebită în activitatea elevilor şi în viaţa 
familiilor acestora-atât din punct de vedere afectiv, cât şi cognitiv, dând ocazia elevilor de a prezenta, într-o 
manieră personală şi originală, tot ce au învăţat pe parcursul unui semestru sau an şcolar. Acest tip de activităţi 
extracurriculare au reprezentat întotdeauna un prilej de manifestare inedită al talentului nativ al copilului. Este 
o ocazie în care copilul îşi poate pune în valoare inteligenţa dominantă descoperită şi valorificată de cadrul 
didactic. De multe ori familia este surprinsă de potenţialul propriului copil. 

Cântecul, dansul, recitarea de poezii sau interpretarea unor piese de teatru reprezintă câteva dintre 
formele de manifestare prin care copilul îşi satisface nevoia de afirmare de joc, căpătând încredere în propriul 
potenţial artistic şi cognitiv. De aceea o sărbătoare şcolară reprezintă un mijloc eficient de educare , de 
influenţare formativă a elevilor, de sudare a colectivului, de asigurare a unor contexte educaţionale  în care 
relaţionările se produc în condiţii inedite, de încurajare a talentului, de dezvoltare a aptitudinilor şi de stimulare 
a elevilor timizi sau mai puţin talentaţi. Este foarte indicat ca pe parcursul serbării să iniţiem momente 
interactive părinţi-copii :jocuri, scenete, recitare, dansuri populare, cântece pe care părinţii fie le cunosc, fie 
le învaţă împreună cu copiii. Toate acestea contribuie la sudarea relaţiilor dintre copii şi părinţi, atmosfera să 
fie mai caldă, de sărbătoare a tuturor vârstelor. 

Şedinţele cu părinţii – sunt întâlniri tematice organizate de către cadrul didactic. Aceste întâlniri sunt de 
fapt adevărate sesiuni de formare pentru părinţi. Ele oferă ocazii ca grupul de adulţi să se sudeze, să discute 
unii cu ceilalţi, să-şi împărtăşească din experienţă unii altora, dar mai ales să afle noutăţi legate de psihologia 
copilului, procesul de învăţare, instituţia şcolară unde învaţă copilul. 

Lectoratul cu părinţii, vizita la domiciliul elevului, masa rotundă, discuţiile individuale oferă şi ele 
ocazii în care părinţii pot afla, pot găsi soluţii potrivite la diferite probleme apărute în relaţia cu copilul. Pot fi 
consiliaţi de către profesor, iar profesorul poate afla multe aspecte din viaţa copilului şi a familiei sale, care îl 
pot ajuta să înţeleagă mai bine fiecare situaţie în parte. 

Fiecare ocazie trebuie valorificată ca situaţie de învăţare pentru părinte/adult. Ea trebuie gândită, 
organizată cu atenţie şi competenţă de către cadrul didactic, cu un scop bine definit astfel încât şi rezultatele 
să fie pe măsura aşteptărilor, în beneficiul copilului şi al şcolii. 

Un real PARTENERIAT între ŞCOALĂ şi FAMILIE nu  este cel înscris pe o coală de hârtie semnat de 
părinte şi director, este relaţia activă, de implicare şi de o parte şi de cealaltă, este bucuria şi tristeţea, este 
succesul şi eşecul, este zbaterea şi rezultatul din care beneficiarul este COPILUL. 
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“ Învăţământul primar“ nr. 1, Bucureşti, Editura Discipol, 2000; 
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Părinţii, parteneri importanţi în activităţile educative 

                                                                                                                              

Prof. Ţarcă Denisa-Elena 

Şcoala Ginmazială Morăreşti-Argeş 
                          

Şcoala are un rol primordial în educația copiilor, alături de familie, dar și de întreaga societate, deoarece 
educația permanentă presupune o învățare pe tot parcursul vieții. 

Colaborarea între toți factorii educaționali, în primul rând între școală și familie, este stringentă. Părinții 
nu pot cunoaște pe deplin psihologia copilului lor dacă nu află și modul lui de comportare în condițiile școlare. 
Activitatea de acasă este o continuare a activității pedagogice de la școală și invers. Întregul proces de educație 
și mai ales de instrucție se realizează atât la școală, cât și acasă.  

Școala colaborează cu familia în domeniul învățării elevului, în domeniul comportamentului, în 
domeniul dezvoltării lui fizice și intelectuale, morale și estetice, în domeniul deprinderilor și priceperilor de 
muncă, igienico-sanitare, în domeniul activităților libere, angajării copilului în diferite domenii de activitate 
în afară de clasă și școală.. 

Parteneriatele dintre școală și familii pot să ajute profesorii în munca lor, să perfecționeze  abilitățile 
școlare ale elevilor, să  îmbunătățeasca programele de studiu și climatul școlar,să îmbunătăţeasca abilitățile 
educaționale ale părinților si să dezvolte  abilitățile de lideri ale părinților. 

Pentru realizarea parteneriatului cu părinţii este esenţial ca: părinţii să fie priviţi ca participanţi activi, 
care pot aduce o contribuţie reală şi valoroasă la educarea copiilor lor;  să se recunoască şi să se valorifice 
informaţiile date de părinţi referitor la copii; părinţii să ia parte la adoptarea deciziilor referitoare la copiii lor;  
responsabilitatea să fie împărţită între părinţi si profesor; părinţii să facă parte din comitetele de părinţi; să 
ajute la continuarea programului educativ acasa; să urmarească în mod regulat progresul copiilor lor; să ia 
parte, să sprijine activităţile extraşcolare organizate împreuna cu profesorul. 

Colaborarea cu familia trebuie să se concretizeze într-un program comun de activități ale școlii cu 
aceasta (lectorate cu părinții, ședințe, consultații, vizite la domiciliul elevului, serbări școlare). Părinții trebuie 
să vadă în scoala un prieten, un colaborator, un om adevărat, care-i poate ajuta prin atitudinea nepărtinitoare 
pe care trebuie să o afișeze. 

Organizaţia şcolară trebuie să-şi deschidă porţile pentru ca familia să cunoască şi să participe la 
activităţile ce se desfăşoară în incinta şi în exteriorul şcolii dar organizate de aceasta. Cadrele didactice trebuie 
să iniţieze activităţi care să ofere familiei oportunităţi de a participa alături de copil, de a cunoaşte copilul în 
situaţii diverse, de a se bucura alături şi cu copilul de realizările lui, de a lucra împreună părinte-copil la diferite 
proiecte. 

Proiectarea unor activităţi ȋn parteneriat cu părinţii este deosedit de benefică,deoarece duce la 
dezvoltarea la părinţi a abilităţilor de a interacţiona şi empatiza cu propriii copii,la stimularea activităţii în 
grup si stimularea şi promovarea capacităţilor creatoare ale copiilor prin organizarea de expoziţii, concursuri, 
serbări. 

Educaţia extraşcolară permite de asemenea implicarea elevilor în activităţi opţionale în mai mare măsură 
decât este posibil pe baza activităţilor curriculare, angrenându-i pe aceştia în forme specifice de verificare şi 
apreciere a rezultatelor.  

Serbările şcolare, de exemplu, reprezintă evenimente de o importanţă deosebită în activitatea elevilor şi 
în viaţa familiilor acestora-atât din punct de vedere afectiv, cât şi cognitiv, dând ocazia elevilor de a prezenta, 
într-o manieră personală şi originală, tot ce au învăţat pe parcursul unui semestru sau an şcolar.  

Cântecul, dansul, recitarea de poezii sau interpretarea unor piese de teatru reprezintă câteva dintre 
formele de manifestare prin care copilul îşi satisface nevoia de afirmare de joc, căpătând încredere în propriul 
potenţial artistic şi cognitiv.  
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Excursia este o deplasare pe parcursul unei sau mai multor zile care are ca scop recreerea şi refacerea 
psihofizică a elevilor dar şi a părinţilor acestora ,culegerea de informaţii prin observarea directă a 
evenimentelor, proceselor fenomenelor, realităţii. 

Acest tip de activităţi extracurriculare au reprezentat întotdeauna un prilej de manifestare inedită al 
talentului nativ al copilului. Este o ocazie în care copilul îşi poate pune în valoare inteligenţa dominantă 
descoperită şi valorificată de cadrul didactic. De multe ori familia este surprinsă de potenţialul propriului copil. 

Fiecare ocazie trebuie valorificată ca situaţie de învăţare pentru părinte/adult. Ea trebuie gândită, 
organizată cu atenţie şi competenţă de către cadrul didactic, cu un scop bine definit astfel încât şi rezultatele 
să fie pe măsura aşteptărilor, în beneficiul copilului şi al şcolii. 

Numărul mare de contacte școală-familie nu asigură neapărat rezultate fructuoase. Întâlnirile colective 
cu părinții reprezintă cea mai “profitabilă”și democratică formă de colaborare a profesorului cu familiile 
elevilor săi.   

Pentru profesor înseamnă un cadru de manifestare și de perfecționare a calităților sale manageriale, un 
moment optim de conștientizare și de mobilizare a părinților într-un parteneriat real, prilej de a învăța și el din 
experiența părinților.  

Pentru părinți, adunările colective reprezintă tot atâtea prilejuri de autoevaluare și de sporire a 
competențelor educative, de informare pedagogică avizată, decide înțelegerea complexității fenomenului 
instructiv-educativ și a poziției pe care o ocupă în acest proces. 

Părinţii au şansa de a deveni participanţi la educaţie prin implicarea efectivă şi prin emoţiile trăite alături 
de copii lor, au prilejul de a sta foarte aproape de ei, de a-i înţelege mai bine, de a-i observa şi de a fi fermi 
convinşi de buna colaborare cu instituţii şi specialişti în dezvoltarea psihică şi fizică a copiilor lor prin 
participarea la desfăşurarea unui proces instructiv-educativ bine fundamentat şi organizat. 

Un real parteneriat  între scoala şi familie nu  este cel înscris pe o coală de hârtie semnat de părinte şi 
director, este relaţia activă, de implicare şi de o parte şi de cealaltă, este bucuria şi tristeţea, este succesul şi 
eşecul, este zbaterea şi rezultatul din care beneficiarul este copilul. 

 

Bibliografie: 
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Cucos C.:”Pedagogie” ,Editura Polirom ,Bucuresti,2002 
Salade D: “Perfectionarea cadrului didactic in pas cu cerintele unui invatamant modern”,2005 
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Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții 

 

Prof. Tărnăuceanu Nicolette 

G. P. P. Pinocchio Fălticeni 
 

 

Parteneriatul grădiniţa – familie are o importanță deosebită în dezvoltarea fizică și psihică a 
preșcolarilor, în educația lor. Acesta se impune a fi realizat încă de la vârsta preşcolară, întrucât avantajele 
sunt divese şi constructive în egală măsură pentru părinţi şi preşcolari cât şi pentru cadrele didactice. Familia, 
în speță părinţii, trebuie să cunoască  mediul în care copiii lor învaţă, acţionează, interacționează, se joacă cât 
şi comportamentul acestora, pentru a se putea înlătura eventualele probleme care pot să apară. Cu cât cunosc 
mai bine activitatea desfășurată în grădiniță de copiilor lor cu atât și siguranța că preșcolarii au parte de cea 
mai bună educație survine încă de la început. 

Consolidarea parteneriatelor familie-școală și implicarea părinților ca parteneri de învățare încă din 
primii ani este esențială pentru îmbunătățirea dezvoltării copiilor și tinerilor. 

În realizarea unui parteneriat eficient grădiniţă – familie este indicat ca educatoarea să implice familia 
în anumite activităţi instructiv-educative. Părinţii trebuie sprijiniţi să-şi cunoască copiii, să le identifice nevoile 
şi să sprijine dezvoltarea şi creşterea lor armonioasă. 

Părinţii au şansa de a deveni participanţi la educaţie prin implicarea efectivă şi prin emoţiile trăite alături 
de copii lor, au prilejul de a sta foarte aproape de ei, de a-i înţelege mai bine, de a-i observa şi de a fi fermi 
convinşi de buna colaborare cu instituţii şi specialişti în dezvoltarea psihică şi fizică a copiilor lor prin 
participarea la desfăşurarea unui proces instructiv-educativ bine fundamentat şi organizat. 

La grupa pe care o conduc am derulat  proiectul educaţional “Împreună pentru binele copilului” . Este 
un proiect pe care îl desfășor împreună cu părinții copiilor mei încă de la grupa mică. Prin acest proiect 
urmăresc promovarea unor schimbări în mentalitatea tradiţională a părinților în raport cu poziţia copilului 
în familie, implicarea acestora în activităţile şcolare. 

Am încercat să captez părinţii prin forme variate de activităţi extraşcolare, determinându-i să adere la 
ideea de colaborare activă, acceptând rolul de factor răspunzător în devenirea propriului copil.  

Aceste activităţi extraşcolare au avut o importanță neaşteptat de mare în rândul părinţilor care au încercat 
relaţii noi cu copiii lor, fapt ce i-a determinat să-şi schimbe radical, în mod pozitiv, atitudinea faţă de grădiniță. 

Activităţile derulate, au îmbunătăţit considerabil legătura dintre grădiniță și familie , părinţii simţindu-
se utili, prezentând în acest fel un interes mai mare pentru şcoală. Activităţile extraşcolare, sunt atractive la 
orice vârstă. Ele produc bucurie, stârnesc interes,facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un 
efort suplimentar. 

Am organizat diverse activități extracurriculare, organizate și desfășurate împreună cu părinții.  
De exemplu: vizite organizate la patiserie, la croitorie, la biserici, la dispensar, la muzee, astfel încât 

copiii să aibă parte de o educație culturală solidă. În vederea eficienței parteneriatului grădiniță-familie, am 
încercat să mobilizez părinții, în participarea la aceste acțiuni.  

O altă formă de colaborare între grădiniță și familie o constituie serbările copiilor, un prilej de cunoaștere 
reciprocă, dar și de satisfacție reciprocă pentru realizările copiilor.  

Serbările (cu prilejul diferitelor evenimente: Crăciun, 8 Martie) reprezintă modalitatea prin care părinţii 
își pot evalua rezultatele copiilor atât individual cât și la nivel de grupă. Ei sunt implicați în amenajarea grupei, 
decorare, confecționare. Ele sunt benefice preșcolarilor întrucât oferă posibilitatea ca aceștia să-și depășească 
frica, să capete încredere în ei prin participarea activă la program evitându-se astfel blocajele psihice. 

Activitățile extrașcolare precum excursii, drumeții, constituituie un prilej în care se oferă copiilor  
posibilitatea cunoașterii frumuseții peisajelor, a valorilor spirituale prin vizitarea caselor memoriale. Părinţii  
pot participa la organizarea şi sponsorizarea excursiilor trăind emoţii pozitive alături de ei și oferind modele 
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de comportament, familiarizându-i cu tradiţii şi obiceiuri populare, evenimente istorice. Ei pot fi implicaţi nu 
doar în organizarea acestor evenimente, dar pot veni şi cu sugestii, propuneri de teme şi activităţi. Aceste 
evenimente reprezintă oportunităţi de a asigura o cât mai bună coerenţă între valorile şi practicile educaţionale 
promovate de şcoală şi familie.  

Activitățile demonstrative sunt un prilej în care părinții pot participa împreună cu copilul la 
confecționarea diferitelor obiecte, redarea unei teme plastice, participarea la diferite întreceri sportive 
stimulând încrederea în sine, lucrul în echipă. 

Participarea părinţilor la anumite activităţi demonstractive îi ajută să cunoască metodele şi procedeele 
folosite, le sugerează anumite modalitaţi concrete de îndrumare a jocurilor, de folosire a jucăriilor, etc. În 
cadrul acestor participări, părinţii observă modul de comportare al copilului în colectivitate, precum şi modul 
şi gradul de implicare al preşcolarului în activităţi. 

Am organizat apoi diverse ateliere de lucru în echipă părinte-copil (”Talente la ornamente-Figurine 
haioase din roadele toamnei” , ”Ornamente pentru sărbătorile de iarnă”, ”Brăduțul meu e cel mai frumos”) în 
care părinții au petrecut timp de calitate împreună cu copiii. 

Am invitat părinţii la activităţi comune părinte-copil pe anumite teme: ”Master chef în grădiniţă”, ”Vine, 
vine Moş Crăciun!”, ”La mulţi ani, mămico!”, ”Nimeni nu e singur pe pământ”. Aceste activităţi au adus 
bucurie în rândul copiilor şi adulţilor pentru rezultatele obţinute din efortul reunit şi plăcerea că au petrecut 
mai mult timp împreună. 

De asemenea, am organizat  expoziţii cu lucrări realizate de copii, prin care părinţii au posibilitatea să-
şi cunoască copilul prin prisma rezultatelor muncii sale. Pot fi organizate expoziţii cu vânzare de obiecte. 
Aceste obiecte se pot realiza în cadrul activităţilor de educaţie plastică şi practică (lucrări din plastilină, desene, 
picturi, lucrări cu materiale din natură, colaje). La expoziţie pot participa părinţi şi alte rude ale copiilor. Din 
suma provenită din vânzarea acestor obiecte se pot cumpăra materiale şi echipamente necesare dotării grupei. 

În cadrul formelor de colaborare mai sus menționate, se poate observa ”pe viu” relația dintre copii și 
părinți, se pot observa anumite hobby-uri, preferințe sau talente ale familiei, precum și modul în care părinții 
își cunosc copiii. Adevărații beneficiari ai acestui parteneriat sunt copiii, ei simt dragostea și apropierea 
părinților, nu numai prin bunăvoința și bucuriile ce li se oferă acasă, ci și din interesul pe care părinții îl acordă 
în realizarea activităților din grădiniță; copiii sunt mai siguri pe sine, sentimentul de siguranță fiindu-le atât de 
necesar dezvoltării și echilibrului interior; totodată ei trăiesc mândria de a-și vedea părinții în situații apropiate 
lor și de a-i aprecia și mai mult. 

Participând afectiv și efectiv la viața grădiniței, părinții nu vor mai vedea doar funcția socială a acesteia, 
de supraveghere a copiilor atunci când ei lipsesc de acasă, ci vor conștientiza că ea desfășoară un proces 
instructiv-educativ bine fundamentat și organizat. 
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„MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ! TRADIȚII ȘI OBICEIURI" 

Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții 
 

Înv. Tătar Rebeca 

Colegiul Național „Onisifor Ghibu”, Oradea 
 
 

Etimologic, noțiunea de educație provine din latinescul „educatio” care înseamnă „creștere”, „hrănire”, 
„formare”. Multă vreme educația a fost înteleasă ca o creștere sau dezvoltare a ființei umane conform forțelor 
interne înnascute. Ea avea sens de dezvoltare fizică și psihică a copilului într-o direcție dinainte stabilită de 
natura individului, o modelare a ceea ce este dat pe cale ereditară.   

                  
Ulterior a primit semnificația unei modelari a personalității potrivit scopurilor dinainte stabilite. 
Această formare într-o direcție dorită a fost limitată de înțelegerea psihicului copilului, metaforic 

vorbind, ca o tabulă rasă pe care se poate imprima orice sau ca o bucată de ceara din care poți să faci ce dorești, 
fără a intrevedea vreo intervenție din interiorul celui educat. 

 
Educația este un proces împărțit între părinți și profesori, al cărui obiectiv este formarea integrală a 

copiilor. Familia și școala trebuie să împartă responsabilitățile în educarea copiilor. Ambii au un rol 
fundamental în dezvoltarea integrală a copilului.  

Colaborarea familiei cu școala are o importanță majoră, cu efecte pozitive asupra elevilor, părinților, 
profesorilor, școlii și comunității. Așadar, între familie și școală trebuie să existe o colaborare foarte strânsă. 

Sărbătoarea este un prilej de bucurie, petreceri, tradiţii, colinde, dar şi de post, care începe din 15 
noiembrie, odată cu Postul Naşterii Domnului şi durează până la 31 decembrie (Odovania, adică încheierea 
Praznicului Naşterii Domnului), după care continuă alte două mari Praznice Împărăteşti: Tăierea Împrejur (1 
ianuarie) şi Botezul Domnului (6 ianuarie). De Sfântul Nicolae (6 decembrie) există datina de a se împărţi 
daruri, copiii îşi pun ghetuţele la geam ca să le vadă moşul, în conformitate cu viaţa Sfântului Nicolae, care 
împărţea daruri copiilor săraci.  

 
Crăciunul reprezintă sărbătoarea Naşterii Domnului şi este a doua mare sărbătoare creştină după Sfintele 

Paşti. În creştinătatea apuseană, Crăciunul se serba la data de 25 decembrie de prin secolul al III-lea d.Hs., 
potrivit unei vechi tradiţii, după care recensământul lui Cezar August, în timpul căruia Sfântul Evanghelist 
Luca ne spune că s-a întâmplat Naşterea Domnului (Lc. II, 1 ş.u.), a avut loc la 25 decembrie. 

  
Parteneriatele cu părinții în această perioadă magică a anului formează o și mai strânsă legătură între 

elev-profesor-părinte prin implicarea directă a fiecăruia contribuie sufletește la ceea ce înseamnă „magia 
sărbătorilor de iarnă”. 

 
De sărbători, foarte mulți profesori organizează sceneta Nașterii Domnului. E nevoie de multă implicare 

din partea părinților în ceea ce înseamnă decor, costume, organizare. Pentru ca toate acestea să meargă 
conform planului, e nevoie de multă colaborare între profesor-elev-părinți. 

Mai mult, se obișnuiește să se meargă cu colinda din casă în casă . Chiar dacă unele activități dintre 
acestea presupun voluntariat sau muncă suplimentară în afara orelor de curs, participanții participă cu tot 
sufletul. 

 
În alte părți se organizează ateliere de creații, care vor fi transformate în târguri, iar banii vor fi donați 

în scop caritabil. Astfel că, elevii creează împreună cu părinții lor, diferite decorațiuni de Crăciun: globuri, 
brăduți, steluțe, ghirlande etc. 
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În concluzie, în zilele noastre, noile generații vin cu idei tot mai originale și mai creative, pentru a 
sărbători în stil unic și personalizat acestă perioadă magică a iernii, prin implicarea școlii, familiei și chiar a 
bisericii. 

 
Webografie: 
 
www.edupedu.ro 
www.concursurilecomper.ro 
www.ccdcluj.ro 
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Ce ne aduce luna Decembrie? 

PROF. MURARIU TATIIANA 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.1 IAȘI 
 

     

 

 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.1 IAȘI 

GRUPA MARE:ALBINUȚE/ EDUCATOARE/PROF. MURARIU TATIIANA 

SĂPTĂMÂNA:12 

TEMA PROIECTULUI:Ce ne aduce luna Decembrie? 

TEMA ANUALA DE STUDIU:Când,cum și de ce se întamplă? 

TEMA SĂPTĂMÂNALĂ:,,Daruri în ghetuțe” 

 

ZIUA LUNI MARȚI MIERCURI JOI VINERI 
ADP+ 
ALA1 
 

https://youtu.b
e/McfUOsNfR
zk 
(Jocuri simple 
de interior, 
cu pahare de 
carton) 
*Elemente de 
scriere a 
 literei S ,Fișa 
56 
 

https://youtu.be/ 
a3GDQdscoHI 
( Epo E Tai Tai 
e)- 
 dans ritmat 
*FIȘA 
57,EX.1,3,4. 
 
         

 

Provocare!  
https://wordwall.n
et/ 
resource/6470500
/te-provoc- 
*ARTĂ –
modelaj:,,Năstur
elul moșului” 

 

https://m.y
outube.co
m 
/watch?fea
ture= 
share&v= 
Z5uQIp_i
TKU(exer
citii 
sportive 
executate 
cu ajutorul 
bastonului
) 

Astăzi este zi de 
gospodărire. 
Ordine în 
camera;ghetuțe 
curatate;ajutor în 
bucătărie pentru 
pregătirea unui,, 
dulce,, pentru 
Moșul.... 
Facem puțină 
înviorare... 
Ascultam un 
cântecel cu atenție și 
vizionam și 
filmulețul;pictam..., 
jucam jocuri... și 
gata, vine week-end-
ul! 
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ADE 
 

https://youtu.b
e/27qMWsvPl-
Cinci povesti 
despre Mos 
Nicolae(DLC) 
 
Desen-
,,Ghetutele 
mele”(DEC) 
La desen, veți 
lua ghetuța 
voastră, o veți 
pune pe foaie 
și veți desena 
conturul, apoi 
veți decora(sau 
colora), după 
placul vostru! 
Va puteți 
inspira după 
desenul meu! 

 
 

https://youtu.be/ 
I6GHhj_K5BA(D
EC) 
*Auditie cu 
vizionare 
video,,Cântec 
pentru Moș 
Nicolae” 
Aici, răspundem 
la câteva 
intrebari: 
* Cine îl vede pe 
Moș Nicolae? 
* Cu ce-i 
amenință, 
oamenii mari, pe 
copii? 
* Ce nu vor copiii 
să primească de la 
Mosul? *Ce 
găsește Moșul pe 
masă din camera 
copilului? 
* Câte perechi de 
ghete erau lângă 
sobă și ale cui? 

*Despre tristețea 
unor ghetuțe 
   de Oltea 
Paraschiv 
Inregistrare 
voce(lectura 
educatoarei) 
ÎNTREBĂRI : 
* Unde se aflau 
ghetele? 
* Cum se simțeau 
ele și de ce? 
* Cum de și-a 
adus, Vlad aminte 
de ghetuțe? 
* Ce răspuns au 
primit ghetuțele, 
de la motan?  
* Cum împarte 
Moș Nicolae 
darurile?  
* Voi ce credeți 
ca veți primi în 
ghetuțe și de ce? 

*Pictură: 
Cum arată 
Moș 
Nicolae? 
(Amprenta
re cu 
palma) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
https://you
tu.be 
/MYdqhJk
E12w 
 

https://youtu.be 
/KwUUTiT0ns8 
DȘ(ex.cu material 
marunt) 
Spune unde sunt 
mai multe sau mai 
puține elemente! 
* 
 
 
 
 

      

 
 

     

ALA2 
ALA2 
 

 
https://youtu.b
e/m863aTMba
8c 
 
joc-exercitiu 
de mentinere a 
 echilibrului 
 
     

 

https://wordwall 
 
net/ro/resource/79
54726 
%c8%99 
șosete-ordonate, 
frumos-colorate- 
 
      

 

Un joc de 
atenție, răbdare 
și concentrare! 
,,CINE PUNE 
MAI MULTI 
BANI PE 
CREION?” 
Aveți nevoie doar 
de un creion, un 
pahar, orez(ca trei 
sferturi de pahar 
și monede multe, 
de diferite 
mărimi.. 
Succes! 

https://m.f
acebook.c
om 
 
  

 
Puzzle 

   
https://m.facebook.c
om/ 
groups 
/1639258092976283 
/permalink 
/2891520344416712 
/?sfnsn=mo 
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Importanța activităților educative în parteneriat cu familia 

 

PROF. ÎNV. PRIMAR:TAU ADINA TEODORA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ZĂDĂRENI, JUDEȚUL ARAD 
 

În acest aricol, mi-am propus să răspund punctual la câteva întrebări, care să ne lămurească dacă este 
important sau nu, ca în activitățile educative să avem ca parteneri părinții. 

1. Ce este un parteneriat? 

Acest termrn de parteneriat este definit în DEX ca o “ asociere a doi sau mai mulți parteneri”. Tot în 
DEX partener este definit ca “ fiecare dintre participanții la o activitate comună considerat în raport cu ceilalți”. 
Parteneriatul în cazul nostru este o asociere, dintre cadrul didactic,instituție, elev și părinte,care decid să 
acționeze împreună ca o echipă pentru atingerea unui scop comun. 

2. Care este scopul comun al unui parteneriat educativ? 

Scopul comun al unui parteneriat este să asigure integrarea elevului atât în activitatea școlară cât și în 
viața socială, cu ajutorul partenerilor educaționali. Studiile realizate în domeniul educației, arată că se observă 
o îmbunătățire a performanțelor școlare, o frecvență școlară mai bună,o reducere a ratei abandonului școlar, 
atunci când familia este implicată în actul educațional. 

3. Ce așteptări au părinții de la cadrele didactice? 

Părintele are nevoie să știe că noi suntem sensibili la nevoile, interesele și talentele copiilor lor; să 
manifestăm entuziasm în educarea copiilor, să-i ajutăm pe copii să-și crească stima de sine,să-și învingă 
temerile, să-și dezvolte creativitatea, să comunicăm des și deschis cu părinții și să le oferim recomandări clare 
la modul în care îi pot ajuta ei pe copii. 

4. Ce așteptări au cadrele didactice din partea părinților? 

În opinia mea, una dintre cele mai importante așteptări este aceea ca părintele să-și încurajeze copilul să 
fie cât mai bun, să se autodepășească, dar în acelați timp să-și stabilească scopuri , obiective realiste; să 
comunice deschis cu copilul;să creeze copilului un mediu sigur de dezvoltare fizică și psihică;să susțină 
scopurile, regulile și politica școlii; să comunice deschis cu cadrele didactice. 

5.Există beneficii pentru părinți și elevi în urma unui parteneriat? 

Cu siguranță!Părinții au o influiență puternică asupra atitudinii copiilor față de educația școlară, dar și 
de succesele lor din viitor.Atunci când părintele se implică activ în educația copilului, îi dezvoltă o atitudine 
pozitivă față de școală; performanțe școlare îmbunătățite;mai puține probleme comportamentale; stimă de sine 
ridicată;se dezvoltă relații de colegialitate și de prietenie. 

În viziunea mea, cultivarea unor relații de parteneriat efectiv între școală și familie, reprezintă cheia 
succesului în adaptarea și integrarea școlară,dar și socială a elevului. O educație reală se fundamentează în 
familie și se continuă la școală. 

În concluzie, pentru a putea asigura educarea copiilor în cele mai bune condiții, dar și pentru succesul 
acestora în viață, e nevoie ca toți factorii educaționali implicați într-un parteneriat să formeze o echipă, în care 
fiecare știe ce are de făcut și fiecare acordă încredere și respect partenerului. 
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Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții 

Prof. Tăut Mihaela 

SC. GIMN. LONYAI TIVADAR, SÎNTION, BIHOR 
 

Educația este un proces împărțit între părinți și profesori, al cărui obiectiv este formarea integrală a 
copiilor. Pentru a duce la bun sfârșit o educație integrală este necesar să existe canale de comunicație și acțiuni 
ale familiei cu școala, doar așa se produce dezvoltarea intelectuală, emoțională și socială a copiilor, în cele 
mai bune condiții. 

Colaborarea familiei cu școala dezvoltă copiilor impresia că, deși se află în două spații diferite, ele sunt 
complementare. Participarea activă a părinților în viața școlară a copiilor se materializează printr-o mai bună 
autostimă a copiilor, un randament școlar mai bun, relații și atitudini pozitive ale părinților despre școală. 
Familia și școala trebuie să împartă responsabilitățile în educarea copiilor. Ambii au un rol fundamental în 
dezvoltarea integrală a copilului.  

Colaborarea familiei cu școala are o importanță majoră, cu efecte pozitive asupra elevilor, părinților, 
profesorilor, școlii și comunității. Între familie și școală trebuie să existe o comunicare foarte strânsă. Dacă un 
profesor vrea să educe, trebuie să colaboreze cu părinții, pentru ca efortul pe care îl realizează la clasă să aibă 
continuitate și în restul zilei. Atât școala cât și familia sunt responsabile de: 

      *Transmiterea de norme, valori și obiceiuri; 

     *Dezvoltarea autonomiei copilului; 

     *Transmiterea de cunoștințe (deși acest proces are loc în școală, familia transmite copilului 
modalități de învățare, completează cunoștințele și dezvoltă dragostea pentru lectură);   

      *Învățarea responsabilităților (implică acceptarea normelor de comportament, de ordine, curățenie, 
mici responsabilități familiare și școlare). 

În societatea noastră, educația familială și școlară joacă un rol foarte important în achiziția de cunoștințe 
și comportamente ale copilului, de aceea ambii trebuie să aibă responsabilități și roluri complementare. O 
bună interacțiune între școală și familie, oferă copilului o imagine de apropiere între persoanele care se ocupă 
de el, astfel, acesta se simte familiar și în siguranță în cadrul școlii. Fiecare relație familie-profesor este unică 
și originală, de aceea trebuie să fie individualizată și bazată pe încredere și cunoaștere reciprocă.  

Există mai multe forme concrete de colaborare dintre școală și familie, ele se deosebesc în funcție de 
scopul urmărit și de modul de realizare:  

*Participarea părinților la activități demonstrative, chiar și în mediul online; 

*Convorbirile cu familia ,inclusiv în mediul online);  

*Consultări individuale;  

*Vizitele-constituie o altă formă de colaborare.Includem aici ambele variante, vizitarea familiei de către 
cadrul didactic și vizitarea unității de învățământ de către părinți;    

*Organizarea de activități extracurriculare, organizate și desfășurate împreună cu părinții (vizite la 
muzee, pompieri, biblioteci, fabrici, etc); 

*Participarea părinților alături de copii la diverse ateliere de lucru, organizate de cadrul didactic, online;  

*Serbările copiilor cu diferite ocazii (Crăciun, 8 Martie, Sfârșit de an școlar, etc). 
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În concluzie, familia și școala sunt cele care influențează dezvoltarea individului și procesul educativ, 
de aceea este foarte importantă colaborarea tuturor celor care intervin în procesul de dezvoltare și formare al 
copilului.  

Când şcolile şi familiile lucrează împreuna ca parteneri, beneficiari sunt elevii. Colaborarea dintre şcoală 
şi familie presupune nu numai o informare reciprocă cu privire la tot ceea ce ţine de orientarea copilului ci şi 
înarmarea părinţilor cu toate problemele pe care le comportă această acţiune.  

Parteneriatele trebuie văzute ca o componentă esenţială în organizarea școlii şi a clasei de elevi. Ele nu 
mai sunt de mult considerate doar o simplă activitate cu un caracter opţional.  

Parteneriatele dintre școli şi familii pot ajuta profesorii în munca lor;  pot perfecţiona abilităţile şcolare 
ale elevilor;  pot îmbunătăţi programele de studiu și climatul şcolar; pot  conecta familiile cu membrii şcolii 
și ai comunităţii  şi pot crea un mediu mai sigur în şcoli. 
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REALIZAREA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE  

ÎN PARTENERIAT CU PĂRINȚII 
 

Prof. înv. primar Tecşa Anda 

Şcoala Gimnazială Nr. 3 Cugir 
 

 

Parteneriatele dintre şcoli, familii şi comunităţi pot să creeze medii mai sigure în şcoli, să îmbunătăţească 
abilităţile educaţionale ale părinţilor, să stimuleze serviciul comunităţii în folosul şcolilor, să perfecţioneze 
abilităţile şcolare ale elevilor şi să  realizeze alte obiective dezirabile de care beneficiază elevii de toate vârstele 
şi de la toate nivelurile de studii. 

Parteneriatul care trebuie realizat cu părinţii în scopul  dezvoltării armonioase şi eficiente a copiilor 
transformă relaţia şcolii cu aceştia într-un aspect important al procesului educaţional. 

Strategiile ce se impun în parteneriatul şcolii cu familia se structurează pe trei direcţii: 

1. Eficienţa comunicării prin: 
-   Informarea permanentă a familiei 

-   Mediatizarea imaginii pozitive a şcolii, a rezultatelor obţinute de elevi 

-   In parteneriatul cu familia strategia principală se referă la discuţii personale despre copilul lor 

-   Legătura mai strânsă a familiei cu cadrele didactice pentru cunoaşterea cât mai reală a copiilor 

-  Cea mai utilă strategie este comunicarea dintre părinţi şi cadrele didactice în vederea cunoaşterii 
copiilor şi a modului în care aceştia se manifestă 

2. Implicarea părinţilor în managementul şcolar 
-   Invitarea şi participarea părinţilor la activităţile organizate în şcoală 

-   Stabilirea obiectivelor urmărite în educaţie, metode adecvate 

-  La şedinţe să existe şi raportul invers în care părinţii să-şi exprime  nemulţumirile,  părerile şi împreună 
cu cadrele didactice să găsească soluţii adecvate 

3. Programe de educaţie pentru părinţi 
- Programe cu elevii şi părinţii sau tutorii acestora 
- Schimbarea mentalităţii familiei 
Pentru o mai bună cunoaştere a activităţilor desfăşurate în cadrul şcolii, părinţii au fost invitaţi să 

participe în număr mai mare la activităţile extraşcolare. 

Activităţile extraccuriculare sunt activităţi colective, care nu se reduc doar la dobândirea de cunoştinţe, 
în sens strict, ci duc la realizarea unui ansamblu educativ mai larg. Relaţiile sociale implicate sunt mai bogate 
decât în procesul de învăţământ. Elevii îşi asumă roluri sociale mai variate.  

 Cadrul extradidactic permite un contact nemijlocit şi practic cu fenomenele vieţii înconjurătoare, cu 
mediul social.  

Activitatea extraccuriculară este un punct de echilibru între instituţia şcolară, localul şcolii, lumea 
socială de afară, pregătirea ştiinţifică a elevului. Dar activitatea educaţională nu trebuie limitată la clasă, la 
şcoală, ori în afara lor, nici la relaţia profesor-elev ci extinsă la ansamblul organizării. Şi trebuie să se ţină 
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mereu cont de nevoile elevului: nevoia de evadare, de regrupare, autonomie, solidaritate, de învăţare a 
democraţiei, iniţiativă, responsabilitate. Într-un cuvânt prin activităţile extraşcolare elevii trebuie lăsaţi să facă 
tot ceea ce nu pot face la oră.  

Părinţii participă întotdeauna la activităţile cultural-artistice organizate cu elevii cu ocazia unor 
evenimente importante: sărbătorile de iarnă, 15 Ianuarie, 8 Martie, sărbătorile pascale, serbarea cu ocazia 
sfârşitului de an şcolar. 

Acestea se desfăşoară la nivel de clasă, de şcoală sau pe scena Casei de Cultură. Programul artistic este 
serios pregătit de către elevi. Părinţii doresc să se implice, îi sprijină pe copii, aceştia fiind mândri să arate 
părinţilor lor ce pot, manifestându-se ca nişte adevărate vedete. 

La activităţile desfăşurate cu ocazia zilei de 1 Iunie participă de obicei toţi părinţii elevilor care vin la 
aceste activităţi, atât ca să-i susţină pe copiii lor, cât şi să le aplaude performanţele. 

O activitate extraşcolară foarte atractivă o reprezintă excursiile. Excursiile şi drumeţiile organizate cu 
elevii au multiple valenţe de informare şi educare a acestora contribuind la adâncirea şi completarea procesului 
de învăţământ, mai cu seamă la „ancorarea” sa în realitatea mediului natural şi social explorat direct. Părinţii 
se implică în aceste activităţi, însoţind elevii în excursie sau drumeţie, sprijinind astfel şi cadrul didactic în 
supravegherea elevilor. 

Altă activitate care a suscitat interesul a fost  organizarea vizitei de lucru la locurile de muncă ale 
părinţilor elevilor. Părinţii au fost cei care au facilitat buna desfăşurare a acestei activităţi. Ei au condus elevii 
şi le-au explicat cum se desfăşoară activitatea în sectorul respectiv. Erau foarte mândri să prezinte copiilor 
utilajele la care lucrează, să le explice ce importantă este activitatea pe care o desfăşoară.  La finalul vizitei, 
toţi copiii erau foarte încântaţi şi mulţi erau dornici să continue munca părinţilor, atunci când îşi vor alege o 
meserie.  

În cadrul parteneriatului cu alte instituții din localitate,  cu ocazia sărbătorilor de iarnă, elevii au 
interpretat colinde la Primăria oraşului Cugir, la librărie, la Grădiniţă şi la locurile de muncă ale părinților. 

Activitatea de voluntariat şcolar care a implicat elevii susținuți de către părinți,  a constat în strângerea 
de legume și fructe ce au fost donate Casei de tip familial “Speranţa copiilor”, cantinei sociale, precum și unor 
familii nevoiașe. Cu ocazia sărbătorilor de iarnă copii și părinți s-au implicat activ în proiectul caritabil ”Shoe 
Box” – Cutia de pantofi, un demers prin care au fost împachetate în cutii jucării, dulciuri, haine, rechizite 
urmând ca înainte de sărbătorile de Crăciun cutiile cu cadouri să fie oferite ca daruri familiilor sărace.  

Părinţii elevilor pot fi implicaţi atât direct, cât şi indirect în parteneriatele cu instituţiile din comunitate. 
Întâlnirile cu părinții reprezintă o formă democratică de colaborare a învățătorului cu familiile elevilor. 

În toate proiectele elevii au fost implicați, în mod egal, ca parteneri de dialog și ca beneficiari ai unor 
servicii educaționale de calitate necesare dezvoltării armonioase a personalității. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE  REALIZATE                                                
ÎN PARTENERIAT CU PĂRINȚII 

 

Prof. înv. Prim. Teodorescu Adriana –Elisabeta 

 Școala Gimnazială  ”Anton Pann” 
 

 

Parteneriatul educațional este forma de comunicare, cooperare și colaborare în sprijinul copilului la 
nivelul procesului educațional. El se desfășoară permanent și împreună cu actul educațional propriu-zis. 
Activitatea educativă din grădinița nu poate fi izolată de alte influențe educative care se exercită asupra 
copilului si mai ales de cea din familie. Parteneriatul educațional grădiniță – familie se construiește pe roluri 
și responsabilitățile fiecărui partener.Familia, este invitată să recunoască grădinița  ca instituție inclusivă, care 
asigură drepturi egale pentru toți copiii, să-și cunoască copilul și posibilitățile lui, colaborând cu grădinița și 
cu educatorul, să fie dispuși la activități de voluntariat în beneficiul copiilor,să colaboreze și să coopereze cu 
o deschidere permanentă spre  grădiniță, să recunoască rolul grădiniței în dezvoltarea copilului, să respecte 
personalul din grădiniță, să sprijine activitatea educatoarei, în scopul dezvoltării integrale a copilului. 

În cadrul parteneriatului grădiniță – familie, activitățile inițiate sunt importante, dar și organizarea 
acestora. Printre modalitățile prin care parteneriatul educațional se materializează sunt ședințele cu părinții, 
care se organizează de obicei semestrial și în cadrul cărora părinții sunt informați despre : regulamentul de 
ordine interioară a grădiniței, oferta educațională a grădiniței, obiectivele precizate în curriculum, aspecte 
legate de programul desfășurării activității în grădiniță, programul de funcționare a cabinetului medical si a 
celui de consiliere, precum și rolul acestora , oferta de formare pentru părinți, evenimente importante ale 
grădiniței, nevoile grupei și ale grădiniței și modul de satisfacere a acestora. Aceste ședințe sunt organizate 
într-un caru formal și presupun participarea tuturor părinților. 

Atelierele de lucru cu părinții sunt activități pe teme de interes pentru părinți, care se desfășoară la 
inițiativa educatoarei, a personalului medical al grădiniței sau a cosilierului școlar. Atelierele presupun 
implicarea activă și directă a adulților  și au ca scop formarea  și dezvoltarea competențelor parentale ale 
acestora. Ele pot fi organizate sub formă de jocuri, joc de rol, activități pe centre. Alături de părinți pot participa 
și copiii. Participarea părinților la activitățile de la grupă reprezintă o activitate benefică, părintele  poate fi 
simplu observator  sau participant activ, în funcție de aptitudinile și interesele acestuia (poate citi copiilor o 
poveste,îi poate învăța un cântec, un  dans sau un joc ). Implicându-se activ, părintele va putea observa felul 
în care decurge o zi în grădiniță: ce activități se desfășoară, ce metode sunt folosite de către educator, care 
sunt materialele utilizate ți mai ales își poate observa copilul în grupul de colegi, cunoaște progresele lui și  
cum ar trebui sprijinit acasă.Dacă părinții sunt implicați în activitățile copiilor, educatorii pot observa în mod 
direct  felul în care aceștia motivează copiii, cum comunică cu ei sau felul în care își împărtățesc experințele. 

Vizitele periodice la domiciliu  permit  comunicarea dintre educatoare și părinți într-un cadru  mai puțin 
formal, care-l poate face pe părinte să se simtă mai în largul său. Scopul  acestor vizite este întărirea legăturii 
cu familia, cunoașterea particularităților  acesteia. Prin intermediul acestor vizite trebuie să le arătăm părinților 
că ei și copiii lor sunt importanți pentru noi și că  le acordăm atenția cuvenită. Vizitele trebuie făcute numai 
cu acordul părinților și nu trebuie percepute de aceștia ca fiind intruzive. 

O altă modalitate de realizare  a obiectivelor parteneriatului grădiniță – familie  este consultația cu 
părinții, care presupune întâlniri stabilite de  cadrele didactice, medicale  sau de consilierul școlar și de părinți, 
de comun acord, în care se discută individual (sau cu familia ) despre copil, despre situații speciale. Această 
formă de colaborare este importantă, individualizată în relația grădiniței cu familia și privește global copilul, 
iar procesul educațional ca pe un continuum pe care copilul îl parcurge , în egală măsură, la grădiniță și acasă. 
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Aceste întâlniri au un rol important pentru cunoașterea copilului, comunicare, susținerea învățării și 
soluționarea de conflicte. 

Voluntariatul reprezintă o altă modalitate   de participare a părinților  și a altor persoane din familie la 
activitățile cu preșcolarii. În acest caz,chiar dacă inițiativa le aparține, este nevoie de acordul cadrelor didactice 
și a conducerii unității, de sprijinul acestora în asigurarea condițiilor de implicare. Astfel, părinții, în calitate 
de voluntari, își pot folosi cunoștințele și abilitățile pentru sprijinirea grădiniței în asigurarea condițiilor optime 
de desfășurare a activităților educative, precum și elaborarea unor direcții de organizare și sprijin financiar al 
grădiniței, pot coordona și colabora  în cadrul unor evenimente speciale , caută resurse pentru desfășurarea 
acestora, pot participa și ajuta la organizarea excursiilor, a vizitării unor obiective turistice. De asemenea, 
părinții pot ajuta la repararea unor obiecte , amenajarea spațiului de joacă, îmbogățirea bazei materiale, pot  
supraveghea pe terenul de joacă, copiii, alături de educatori, pot ajuta la organizarea jocurilor. 

O mare importanță o au acțiunile comune părinți – copii, curriculare sau extracurriculare. Acestea se 
desfășoară la inițiativa cadrului didactic sau a directorului unității școlare, trebuie să fie atent planificate și 
pregătite, conțin roluri și contribuții ale părților, asfel încât țintele planificate  să fie realizate în parteneriat. 

Parteneriatul cu familia intensifică dialogul instituției școlare  cu familia copilului, facilitează punerea 
acestor doi factori de comun acord în sprijinul copilului, contribuie la formarea unor competente utile copiilor 
în viața școlară și în societate, iar părinților le creează ocazia de a contribui la asigurarea educației de calitate, 
secondați de specialiști. 
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Magia sărbătorilor de iarnă. Crăciunul – obiceiuri şi tradiţii 

 

Prof. Țerescu Mariana 

Grad. P. P. Nr. 1 Orșova 
 
 

 “Magia Sărbătorilor de iarnă” ne înconjoară încet, încet. Totul se colorează în aur şi argint şi totul în 
jur sclipeşte în mii de luminiţe! În aceste zile e bine să ne oprim o clipă şi să aprindem o lumânare în inima 
celor trişti, pentru a colora puţin viaţa persoanelor cu suflete mai înnegurate, dăruind un zâmbet sincer, 
dăruind o îmbrăţişare caldă celor pe care îi iubim! 

Acum ne facem bilanţul, ne amintim de succese şi de eşecuri, de promisiunile pe care le-am ţinut şi 
de promisiunile pe care le-am încălcat, de momentele în care ne-am deschis inima, dar şi de momentele în 
care ne-am închis în noi. 

Crăciunul şi Anul Nou înseamnă o nouă şansă. Şansa de a face lucrurile mai bune, de a ierta mai mult, 
de a iubi mai mult, de a dărui mai mult. 

Magia Sărbătorii Crăciunului te face să crezi în miracole adevărate, chiar şi venirea lui Moş Crăciun 
în case. Amuzament pentru unii sau literă de lege pentru alţii, superstiţiile conferă o magie aparte acestei 
mari sărbători. Se spune din bătrâni că zăpada căzută de Crăciun prevesteşte un Paşte înverzit, iar copiii 
născuţi de Crăciun sunt mai speciali, norocul le va surâde toată viaţa. 

De asemeni de Crăciun, cei mai superstiţioşi dintre greci îşi ard pantofii vechi pentru a înlătura 
ghinioanele din anul ce vine. Dacă vrei să ai parte de sănătate anul următor, mănâncă un măr în ajunul 
Crăciunului şi nu vei avea nevoie de “Programul Ministerului Sănătăţii”!. 

În această seară de Ajun, copii vin pe la case sau apartamente cu frumoasele colinde româneşti. Vin 
să vestească magia Naşterii Domului, vin să vestească venirea lui Crăciun. 

În vastul repertoriu de colinde creştine, ne sunt înfăţişate evenimente referitoare la naşterea şi viaţa 
Mântuitorului Iisus Hristos pe pământ. 

Există colinde care zugrăvesc atât aspectele îmbucurătoare ale naşterii Domnului: închinarea 
păstorilor şi a magilor, corul îngerilor şi steaua vestitoare; cât şi aspecte tragice precum: ura lui Irod, 
uciderea pruncilor şi izgonirea în Egipt. 

La origini, colindele erau cântate în grupuri foarte mari, de 30 până la 40 de colindători. De-a lungul 
timpului, colindele au fost preluate şi transpuse în diverse forme de interpretare: vocale şi instrumentale, în 
grupuri mari, în grupuri mici, în cvartete, duete sau chiar solo, însoţite sau acompaniate de un cor. 
 

Să anunţăm şi noi vestea naşterii lui Hristos oamenilor, nu numai prin cuvinte, ci mai ales prin fapte 
bune. Să lăsăm ca bunătatea şi iubirea de oameni a lui Hristos să fie înaintemergătoare, aşa cum steaua, 
odinioară, i-a călăuzit pe magi spre Betleem. 

Astăzi, în Ajunul Crăciunului, pe 24 decembrie colindele vor răsuna pe străzi. Tradiţia spune că aceste 
cântări simbolice alungă spiritele rele şi aduc belşug în casele oamenilor. În trecut grupurile de colindători 
erau formate de copii şi bărbaţi care porneau la colindat din casă-n casă. Acest obicei se mai respectă încă 
şi acum în anumite zone ale ţării. Însă, în prezent cetele de colindători sunt formate din copii care vestesc 
atmosfera de sărbătoare. 

Tot astăzi, în Ajunul Crăciunului, tradiţia populară spune că trebuie să ne împodobim bradul.         Fără 
pomul de Crăciun în case, sărbătoarea nu va fi sărbătoare, iar Moşu’ nu va “poposi” acolo unde nu vede 
bradul gata împodobit. 
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Pomul împodobit, conform unor datini mai vechi reprezintă moartea şi renaşterea divinităţii. Devenit 
un ritual nelipsit din preajma sărbătorilor de iarnă, bradul decorat pare a-şi avea geneza în Germania. La 
început pomul a fost împodobit doar cu fructe şi dulciuri, după care au fost utilizate şi lumânările, care 
conferă strălucirea atmosferei. 

În prezent, această tradiţie a cunoscut o dezvoltare uimitore. Bradul este împodobit cu instalaţii 
electrice variate, globuri multicolore, beteală sau dulciuri. În preajma Crăciunului fiecare îşi doreşte să aibă 
un brad cât mai frumos şi original decorat. 

Coroana realizată din crenguţe de brad este o altă tradiţie dedicată acestei sărbători. Ea aduce belşug 
şi noroc în casă, de aceea se aşează fie la uşă, fie în mijlocul mesei tradiţionale. Se realizează foarte uşor 
acasă din crenguţe subţiri de salcie şi brad. Va oferi un impact vizual cât mai plăcut dacă va fi ornată cu 
ramuri de vâsc, steluţe mici sau conuri de brad uscate. 

Din case nu trebuie să vă lipsească vâscu! Se spune că vâscul a sărbătorit dintotdeauna venirea iernii. 
Este considerat un simbol al păcii şi al norocului. De aceea, în ajunul sărbătorilor se folosește pentru 
decorarea casei. De asemenea, sărutul sub crenguţele de vâsc se spune că aduce bucurie şi înţelegere 
îndrăgostiţilor. 

Cu brad sau fără, cu moş sau fără, brăileanul este obişnuit ca de sărbătoare masa să fie plină de bucate, 
iar musafirii să se ospăteze pe săturate! Astfel masa de Crăciun trebuie să fie bogată şi aspectuoasă. Este 
pregătită cu farmec şi dăruire după postul de 40 de zile. Aşezată în preajma bradului conţinând bucate 
tradiţionale, din care nu vor lipsi sarmalele, friptura de porc, vinul roşu sau cozonacul. Se spune că masa 
festivă trebuie să îndestuleze pe toată lumea. O masă îmbelşugată vesteşte un an la fel, plin de bucurie şi 
noroc. 
                                                         

                                                       Sărbători Fericite! 
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TURTĂ DULCE PENTRU MOȘ CRĂCIUN 

PROF. TEUTIȘAN TEODORA ROXANA 

 
Având în vedere desfășurarea procesului instructiv- educativ în sistem on.line mi-am propus o 

activitate altfel pentru a-l aștepta pe Moș Crăciun. 
În acest sens, trebuie precizat faptul că este necesară implicarea cel puțin a unui adult sau membru 

din familia fiecărui elev. Dacă inițial, avem nevoie de sprijinul lor în a pregăti activitatea, apoi va urma ca 
și ei să se implice în mod direct în câțiva pași importanți din desfășurarea lecției. 

 
Activitate on.line ”Turtă dulce pentru Moș Crăciun” 
 
1. Se alege o rețetă simplă de turtă dulce. 
2. Se anunță părinții cu privire la intenția de a desfășura în ultima zi înainte de vacanță o activitate 

practic gospodărească. 
3. Se transmit părinților informațiile de bază necesare: 
-rețeta- în vederea pregătirii ingredientelor 
-echipament necesar pentru bucătărie 
-supravegherea și implicarea directă în procesul de realizare și, mai ales, coacere a biscuiților de turtă 

dulce. 
4. Păstrăm surpriza pentru cei mici. 
5. Începem ziua cu povestea spiridușilor și a fursecurilor magice pe care le pregătesc an de an. 
6. Pe baza poveștii trecem la o serie de discuții specifice conținutului. Se insistă asupra fursecurilor 

realizate de spiriduși, a aromelor folosite la prăjiturile de iarnă. 
7. Se anunță elevii că vor participa la o activitate asemănătoare celei prezentate în poveste. 
8. Desfășurarea activității continuă în bucătărie. 
Se discută anumite reguli simple de protecție pe durata utilizării anumitor ustensile și aparate din 

bucătărie. Se îmbracă șorțul și se trece la identificarea ingredientelor. 
9. Trecem la procesul propriu-zis de mixare a ingredientelor și de obținere a aluatului. Apoi, acesta 

se întinde, se taie cu forme specifice sărbătorii Crăciunului și se așează în tavă pentru a fi coapte în 
cuptor. 

Aici intervine prezența clară a unui adult. Copiii vor avea nevoie de ajutor în procesul de 
frământare, întindere și așezare în tavă a formelor de turtă dulce. De asemenea, lucrul la cuptor va reveni 
unui adult pentru a evita eventualele accidente nedorite. 

10. Turta dulce coaptă se va orna și pregăti pentru a-l întâmpina pe Moș Crăciun cum se cuvine. 
 
Prin intermediul acestei activități se va accentua colaborarea dintre cadru didactic și părinți, dar și 

dintre părinți și copii. Am ales acest tip de activitate, preferat de copii și din motivul de a demonstra 
părinților că, începând de la vârsta școlarității, micuții lor pot desfășura activități casnice la un nivel mai 
ridicat.  

În acest sens, li se poate acorda mai multă încredere, responsabilitate și independență copiilor în 
cadrul familiei. 

De asemenea, timpul petrecut în familie prin intermediul unor astfel de activități este unul prețios. 
Copiii vor aprecia timpul de calitate petrecut acasă,timpul în care un membru al familiei va fi acolo doar 
pentru ei, doar pentru a participa la o activitate împreună. 

 
În concluzie, acest tip de activități îndrăgite de cei mici pot fi și pe placul părinților și le pot dovedi 

acestora că pot petrece și altfel timp de calitate cu copiii lor. 
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Importanta activitatilor educative realizate in parteneriat cu parintii 

,,Sarbatoarile de iarna de neuitat,, 

Prof. inv. prescolar: Theiss Loredana 

Gradinita cu P. P. ,,Albinuta,, Nr. 1 Zarnesti 

 
 

 In cadrul procesului instructiv-educativ complex si indelungat de formare a personalitatii copilului, 
cunoasterea fondului traditional in ceea ce privesc obiceiurile specifice sarbatorilor de iarna, ar trebuia sa 
constituie, datorita continutului de idei si sentimente, o tema care sa fie abordata inca de la varste fragede, 
acestea  oglindand trecutul bogat si plin de valorii cultural traditionale ale romanilor. 

 

 Evocarea trecutului nostru istoric, aflarea influentelor traditionale stramosesti, vin sa desavarseasca 
spiritualitatea cu puternice trasaturi afective menite sa ne faca constienti de apartenenta la un  spatiu istoric 
si cultural. 

 

In acest sens pentru cunoasterea traditiilor din perioada sarbatorilor de iarna, optez pentru copii, in 
desfasurarea unor serbari in colaborare cu parintii, pentru cunoasterea unor traditii transmise din timpurile 
noastre stravechi, cum ar fi: ,,capra”, ,,steaua”, ,,sorcova” si colindele de Craciun.  

 

Colaborarea cu parintii intervine in achozitionarea de costume populare si a obiectelor necesare 
pentru desfasurara serbarii in spiritul aducerii din trecut si transmiterii pe mai departe  a obiceiurilor si 
traditiilor mostenite. In acest demers parintii devin parteneri implicati in desfasurarea acesor serbari. 

 

Deasemenea printre propunerile pe care le aduc parintilor in desfasurarea optionalelor, se gasesc 
deseori teme care sa vizeze cunoaserea culturii traditionale populare.Prin derularea activitatilor de invatare 
se urmareste insusirea de priceperi si deprinderi in realizarea si confectionarea unor obiecte traditionale, 
cum ar fi sa lucram in lut, sa confectionam masti, sa incondeiem oua,sa pictam pe sticla, etc. 

 

Copiii isi dezvolta prin desfasurarea acestor activitati, interesul pentru cunoasterea spatiului istoric, 
gandirea, imaginatia si creativitatea.  

 

Cunoasterea creatiilor populare, traditiilor, obiceiurilor ajuta copiii sa dobandeasca cunostinte despre 
trecutul nostru, despre lume, despre realitate, care sa contribuie la formarea omului de maine care va sti sa 
aprecieze, sa respecte,sa pastreze si sa perpetue mostenirea lasata de la strabuni. 
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Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții 

TIRON SUSANA 

Școala Gimnazială Nr. 200, București 

 
 

Reuşita privind devenirea umană a copilului depinde de o colaborare prodigioasă dintre doi factori 
educaţionali de bază: școala şi familia. Dacă se descoperă cheia unităţii de acţiune, atunci succesul este 
garantat. 

Intr-o societate care evoluează sub imperiul schimbărilor permanente în toate domeniile, care solicită 
individualului abilităţi de adaptare rapidă la situaţii noi, educaţia trebuie să răspundă în primul rând nevoilor 
individuale, asigurând în acelaşi timp şansele de integrare şi dezvoltare socială personală. Una din pârghiile 
de intervenţie care acţionează la nivelul educaţiei şcolare şi care pot susţine acest deziderat, este dezvoltarea 
unei relaţii parteneriale școală-familie, definită printr-o comunicare reală, constructivă în interesul 
copilului. 

Practica participării părinţilor la educaţia copilului şcolar în mediul familial şi unitatea de învăţământ, 
se dovedeşte a fi focalizată  pe elemente de asigurare a securităţii personale, a stării de sănătate, pe 
satisfacerea trebuinţelor primare şi educarea copilului şcolar. De-a lungul timpului am realizat diferite 
activități în parteneriat cu părinții: de la excursii și vizite, la târguri și reuniuni. Toate activitățile au avut ca 
scop dezvoltatrea educabilului. Astfel au organizat diferite excursii tematice menite să ajute educabilul să 
înțeleagă și  să se familiarizeze cu unele noțiuni geografice, istorice sau noțiuni legate de medii de viață.De 
asemenea un impact favorabil au avut și vizitele la casele memoriale a unor scriitor studiați în clasele 
primare. Am observat că după astfel de vizite copiii erau interesați de opera scriitorului respectiv. 
Participarea părinților la astfel de activități a facilitat observarea  copilului într-un mediu nonformal și i-a 
ajutat să se focalizeze pe anumite comportamente. 

O altă activitate care s-a desfășurat împreună cu părinții a fost și activitatea întitulată ,,Sunt părinte, 
dar și…”Această activitate s-a desfășurat pe parcursul unui an școlar și a constat în programarea unei vizite 
la școală a fiecărui părinte. În cadrul acestei vizite părinții își prezentau profesia și încercau să surprindă 
plusurile și minusurile acesteia. Copiii aveau ocazia să pună întrebări și să-și clarifice unele nelămuriri. 
Acest tip de activitate a fost apreciat de elevi și așteptau cu nerăbdare următoarea întâlnire.  

Târgurile organizate cu diferite ocazii pot să constituie un alt tip de activitate ce se pot realiza 
împreună cu părinții. Eu am organizat Târguri de toamnă și un târg caritabil, în care toți banii obținuți au 
ajuns la un copil al școlii noastre, bolnav de leucemie. La acest gen de activitate au fost implicați părinții : 
de la amenajarea spațiului de desfășurare a târgului, până la pregătirea ,,mărfii”. Este necesar ca părinţii să 
îşi schimbe optica pe care o au asupra întâlnirilor din mediul şcolar, aceastea putând deveni un sprijin real 
în îmbunătăţirea relaţiei dintre părinte şi copil, părinte şi cadru didactic.  

Cercetările arată că „în programele în care părinţii sunt implicaţi elevii au performanţe mai mari la 
şcoală decât aceleaşi programe, dar în care părinţii nu sunt implicaţi” Gradul de implicare al părinţilor în 
viaţa şcolară a copiilor lor influenţează şi rezultatele acestora, în sens pozitiv: cu cât părinţii colaborează 
mai bine cu şcoala, cu atât notele copiilor sunt mai mari.  Părinții trebuie să asigure o continuitate a ceea ce 
se întâmplă la școală.  

Educaţia nu este un proces de care este responsabilă în mod exclusiv şcoala, dar nici părinţii; este un 
proces al cărui succes depinde de colaborarea dintre cele două părţi implicate. Colaborarea dintre şcoală şi 
familie presupune nu numai o informare reciprocă cu privire la tot ceea ce ţine de orientarea copilului, ci şi 
pregătirea părinţilor pentru toate problemele ce le comportă această acţiune.  

Atunci când părinţii, elevii și ceilalţi membri ai comunității se consideră unii pe alţii parteneri în 
educaţie, se creează în jurul elevilor o comunitate de suport care începe să funcţioneze. Parteneriatele 
trebuie văzute ca o componentă esenţială în organizarea școlii şi a clasei de elevi. Ele nu mai sunt de mult 
considerate doar o simplă activitate cu caracter opţional sau o problemă de natura relaţiilor publice.  

Parteneriatele dintre școli, familii și comunitate pot ajuta profesorii în munca lor; perfecţiona 
abilităţile şcolare ale elevilor; îmbunătăţi programele de studiu și climatul şcolar; îmbunătăţi abilităţile 
educaţionale ale părinţilor; dezvoltă abilităţile de lideri ale părinţilor; conecta familiile cu membrii şcolii și 
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ai comunităţii; stimula serviciul comunității în folosul şcolilor; oferi servicii şi suport familiilor şi crea un 
mediu mai sigur în şcoli  

O piedică pusă în faţa parteneriatului şcoală- familie o reprezintă resursele limitate de timp pe care 
părinţii le consumă pentru educaţia propriilor copii sau în relaţia cu şcoala, gradul ridicat de stres al unui 
astfel de parteneriat cu activităţi propuse şi cu un orar zilnic bine stabilit, cu obiective clare de atins, sau 
chiar educaţia limitată a părinţilor.  

În această situaţie, cadrele didactice trebuie să înţeleagă nivelul de disponibilitate existent pentru 
implicarea părinţilor în activităţile şcolare, dar şi să-şi adapteze strategiile pentru a contribui la realizarea 
unui parteneriat reuşit între şcoală şi familie. Pentru a nu se ajunge la asemenea dificultăţi, este de preferat 
ca părinţii să ia legătura cu şcoala nu doar atunci când sunt chemaţi la şedinţele cu părinţii sau atunci când 
copiii se confruntă cu anumite dificultăţi. Ei trebuie să participe la toate evenimentele importante ale şcolii 
(serbări, festivităţi, concursuri, spectacole, etc.), să uşureze misiunea educativă a şcolii prin continuarea 
educaţiei în cadrul familiei, dar şi să manifeste disponibilitate pentru participarea la cursuri cu caracter 
educativ realizate pentru părinţi. În concluzie, pentru a putea asigura educarea copiilor în cele mai bune 
condiţii şi, implicit, succesul în viaţă, e nevoie ca toţi factorii implicaţi în procesul educaţional să formeze 
o echipă în care fiecare ştie ce are de făcut şi îi acordă partenerului respectul şi încrederea cuvenită. 

  

Bibliografie: 

Stăiculescu Camelia-,,Şcoala şi comunitatea locală”-parteneriatpentrueducaţie-Ed.ASE, Bucureşti, 
2007  

Stăiculescu Camelia-,,Managementul parteneriatului şcoală-familie”, Ed.ASE,Bucureşti, 2007  
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 Importanţa activităţilor educative în parteneriat cu părinţii 

Prof. înv. primar Toader Loredana 

Şcoala Gimnazială Deduleşti, jud. Buzău 
 

Învățământul primar este o treaptă importantă și responsabilă în cadrul sistemului de învățământ. El 
constituie temelia includerii copilului în activitatea asiduă și ordonată dintr-o colectivitate de semeni, care 
este mereu în schimbare și presupune competitivitate. 

Școala îl învață pe copil să se situeze printre semeni , să se obișnuiască cu anumite cerințe și realități 
sociale. Dar educația în familie constituie prima școală a copilului , partea cea mai importantă a pregătirii 
lui pentru viața socială și productivă. Familia trebuie să fie prima instituție socială care se preocupă de 
asigurarea condițiilor necesare dezvoltării normale a copilului. Școala și familia sunt cei doi poli de 
rezistență ai educației , care contribuie prin mijloace specifice la formarea tinerilor. 

Odată cu intrarea în școală, copilul trăiește în două lumi diferite: una a familiei, colorată încă de 
afectivitatea primei copilării, cealaltă, a școlii, încărcată de noi exigențe și de promisiunile viitorului, la fel 
de importante. 

Obiectivul cel mai important al colaborării dintre școală și familie în perioada școlarității mici îl 
reprezintă susținerea eforturilor copilului pentru ca acesta să dobândească primele instrumente ale muncii 
intelectuale și să obțină succesul școlar. Clasa reprezintă pentru elevi al doilea mediu de socializare, după 
familie. Aici elevul va trăi și experimenta, va învăța deprinderi sociale necesare pentru viață. 
          Folosirea metodelor interactive ( discuțiile colective, interpretarea de roluri, rezolvarea în grup a unor 
probleme, efectuarea de experiențe) asigură condițiile oportune elevilor să se afirme atât individual, cât și 
în echipă. 

Am ajutat elevii să treacă peste rețineri, să-și exprime în mod deschis opiniile personale, să vorbească 
despre evenimentele la care participă , despre calitățile și defectele lor. Elevii au dobândit nu numai curajul 
exprimării unor opinii, ci și respectul pentru părerile colegilor, ale părinților, pentru adevăr.  Calitatea 
proceselor de comunicare ce se stabilesc în grupul școlar depinde de potențialul comunicativ al fiecăruia 
dintre membrii lui. Educatorul trebuie să dețină înainte de toate, bune calități de mediator pentru a-i facilita 
procesul stabilirii unor interacțiuni directe, sincere, bazate pe încredere între elevi, dar și între sine și fiecare 
dintre elevi. 

În domeniul colaborării școală-familie, punctul de plecare este cunoașterea prealabilă a părinților de 
către învățător, a familiei, a climatului familial. 

Pentru părinți, adunările colective reprezintă tot atâtea prilejuri de autoevaluare și de sporire a 
competențelor educative, de informare pedagogică avizată, decide înțelegerea complexității fenomenului 
instructiv-educativ și a poziției pe care o ocupă în acest proces. 

În toate cazurile de întâlniri, contacte, proiecte, raporturi mutuale, au fost implicați, în mod egal, elevii 
ca parteneri de dialog și ca beneficiari ai unor servicii educaționale de calitate necesare dezvoltării 
armonioase a personalității. 

Bibliografie: 
Moisin, Anton-Părinți și copii, Editura didactică și pedagogică , București, 1995; 
Boroș, Maximilian-Profesorul și elevii, Editura Gutinul, Colecția de pedagogie, Maramureș, 1994 
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ÎMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE                                                                    
ÎN PARTENERIAT CU FAMILIA 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR TOCMELEA CORINA AURELIA 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT LUMEA COPILĂRIEI, 

RÂMNICU SĂRAT, JUD. BUZĂU 
 

În perioda 3-7 ani, copilul este caracterizat printr-o mare deschidere spre mediu, printr-o curiozitate 
vie, prin dorința de a afla cauza unor procese și fenomene percepute sau despre care i se vorbește, 
manifestată prin frecvența întrebărilor Dece? și ce e aceasta?. Copilul ete asemănat cu un burete care 
absoarbe informații, cu un ochi larg deschis spre lume, cu o ureche atentă la tot ce se spune în jur. Mediul 
familial și grădinița de copii sunt factori care-i pot satisface dorința de activitate și pofta de joacă, activitate 
preferențială la această vârstă. Cercul social în care se dezvoltă copilul este restrâns, familia, educatoarea, 
colegii de grădiniță și tovarășii de joacă din vecinătate, și tocmai de aceea influența fiecăreia din aceste 
categorii este deosebit de mare.  

Printre aceste influențe se distinge însă și mai puternic influența mamei și a educatoarei, creditați cu 
cea mai mare autoritate de copilul însuși.  

Educatoarea reprezintă, de altfel, și persoana ale cărei opinii, decizii, cunoștințe sunt tratate ca fiind 
tabu, ce spune doamna neputând fi contestat de nimeni, desigur, în situația unei comunicări normale și a 
unei relații bune educator-educat. 

Mediul familial influențează în mare măsură, pozitiv sau negativ, dezvoltarea fizică și intelectuală a 
copilului, în funcție de caracteristicile sale. De aceea o direcție importantă spre a lărgi orizonturile copilului 
și pentru o pregătire corespunzătoare a tinerei generații, se dorește a accentua colaborarea cu o serie de 
factori, cum ar fi familia, pentru a sprijini efectiv eforturile fiecărui factor în parte în educația celor mici. 

An de an realizăm proiecte de parteneriat cu familia. Motivul realizării acestui parteneriat este 
necesitatea menţinerii unităţii de cerinţe în educaţia copilului, necesitatea realizării unei legături reale între 
grădiniță şi familie ca parteneri egali în educaţia copilului. Scopul acestui parteneriat este implicarea şi 
participarea reală a părinţilor în activităţile la grupă şi la cele extracurriculare. Ca obiective majore ale 
acestui parteneriat aş aminti: formarea părinţilor în spiritul ideii de parteneri egali în educaţia copiilor; 
convingerea părinţilor pentru a investi în dezvoltarea personală a copilului şi a grupului în ansamblu; 
implicarea părintilor în atragerea de resurse (financiare sau materiale) necesare unei bune desfăşurări a 
actului educaţional; creearea unui mediu educativ pozitiv, favorabil, adecvat pentru o stimulare continuuă 
a învătarii spontane a copilului; achizitionarea de către părinţi a unor informaţii şi cunoştiinţe pe care să le 
folosească în educarea propriilor copii; implicarea părinţilor în atragerea şi găsirea de resurse materiale 
necesare derulării serbării de Crăciun, de sfârşit de an şcolar, organizării de excursii şcolare. 

Dacă aceste medii educaționale se completează și se susțin, ele asigură într-o mare măsură buna 
integrare a copilului în activitatea școlară și, pe plan mai general, în viața socială. 
Obiectivul cel mai important al colaborării dintre grădiniță și familie în perioada preșcolarității îl reprezintă 
susținerea eforturilor copilului pentru ca acesta să dobândească informații și să-și formeze deprinderile și 
priceperile conform vârstei sale. Grupa reprezintă pentru preșcolari al doilea mediu de socializare, după 
familie. Aici preșcolarul va trăi și experimenta, va învăța deprinderi sociale necesare pentru viață. 

În domeniul colaborării grădiniță-familie, punctul de plecare este cunoașterea prealabilă a părinților 
de către educator, a familiei, a climatului familial. Activitatea educativă îmbracă și în grădiniță o 
multitudine de forme la următoarele nivele: comitetul de părinți,  corespondența cu părinții, consultațiile 
pedagogice, implicarea părinților în activitățile grădiniței, activitățile nonformale(excursii, cercuri, serbări, 
aniversări, cursuri), consultații la cererea părinților. 

Întâlnirile colective cu părinții reprezintă cea mai “profitabilă”și democratică formă de colaborare a 
educatorului cu familiile preșcolarilor săi. Pentru educatoare înseamnă un cadru de manifestare și de 
perfecționare a calităților sale manageriale, un moment optim de conștientizare și de mobilizare a părinților 
într-un parteneriat real, prilej de a învăța și el din experiența părinților. Pentru părinți , adunările colective 
reprezintă tot atâtea prilejuri de autoevaluare și de sporire a competențelor educative, de informare 
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pedagogică avizată, decide înțelegerea complexității fenomenului instructiv-educativ și a poziției pe care o 
ocupă în acest proces. 

În toate cazurile de întâlniri, contacte, proiecte, raporturi mutuale, au fost implicați, în mod egal, 
preșcolarii ca parteneri de dialog și ca beneficiari ai unor servicii educaționale de calitate necesare 
dezvoltării armonioase a personalității. 

 
Bibliografie: 

1. Elisabeta Voiculescu, Pedagogie preșcolară, Editura Aramis, București, 2003; 
2. Revista învățământ preșcolar , nr. 1-2, 2006  
3. https://www.didactic.ro/revista-cadrelor-didactice/importanta-activitatilor-educative-in-

parteneriat-cu-parintii; 
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Proiect educațional de Crăciun în on-line 

Școala Gimnazială Certeju de Sus 
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Proiect educațional de Crăciun în on-line 

Școala Gimnazială Certeju de Sus 

Jud. Hunedoara  

Prof. Todoran Maria 

Elevii clasei a II-a 

Părinți 

Argument 

Crăciunul este mereu un prilej de bucurie pentru noi toți. Chiar dacă nu mai putem organiza 
activități în sala de clasă și ne-am transformat casele în școli, am simțit nevoia să-i implic și pe părinți 
într-o activitate plăcută, alături de copii și să organizăm această activitate specială, înainte de a sărbători 
Crăciunul. 

OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI: 

• Respectarea  şi păstrarea tradiţiilor şi obiceiurilor de Crăciun; 
• Dezvoltarea libertăţii de expresie a copiilor; 
• Îmbunătăţirea relaţiilor de comunicare şi inter-relaţionare între copii şi între copii şi adulţi; 
• Stimularea elevilor prin organizarea de activități interactive între părinți și copii; 
• Îmbunătăţirea imaginii şcolii în comunitate. 
 

 
Programul de activități 

 
NR. 
CRT. 

        ACTIVITATEA PERIOADA DE 
 DESFĂŞURARE 

COORDONATORI DE 
ACTIVITATE 

 
 
   1. 

,,Datini si obiceiuri de Crăciun”   
 informare despre iniţierea şi 
desfăşurarea proiectului 
 

 
  7   decembrie 2020 

TODORAN MARIA 
PĂRINȚI 
COPII 

 
 
   2. 

     “Să întâmpinăm Craciunul!” 
realizarea de ornamente pentru 
bradul de Crăciun, decoruri pentru 
casă, scrisoare pentru Moș Crăciun, 
felicitări, etc. 

 
8-11 decembrie 
20210 
 

TODORAN MARIA 
PĂRINȚI 
COPII 
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   3. 
 
 
 
 
 
 
4. 

    “Obiceiuri de Craciun si Anul 
Nou”- 
 Activități de învățare a unor poezii și 
colinde de Crăciun; 
Realizarea unor joculețe interactive 
cu tematică de Crăciun; 
 
Desfășurarea activității 
Elevii sunt alături de părinți, bunici și 
doamna învățătoare. 
Fiecare va recita o poezie, va colinda 
o colindă, își va împărtăși gândurile 
în prag de sărbătoare sfântă. 
Vom juca jocuri și vom lansa 
provocări, încercând să realizăm o 
atmosferă veselă înainte de 
sărbătoarea Crăciunului. 
Comunicarea va rămâne deschisă și 
pe perioada vacanței, pentru a ne 
împărtăși bucuriile și surprizele 
primite de Crăciun. 
 

 
14-18 decembrie 
2020 
 
  
 
    
 
 
 
   22 decembrie 2020 

 
 
 
 

PĂRINȚI, COPII, 
PROFESOR 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE ONLINE                                                    
ÎN PARTENERIAT CU PĂRINȚII 

PROF. Liana Viorela TODORAN 

Colegiul Național „Petru Rareș” Beclean 

  
Rolul activităților educative extrașcolare este din ce în ce mai cunoscut părinților, aceștia fiind 

interesați să își motiveze copiii să participe la astfel de activități, care vin în completarea activităților 
educative școlare. 

În anul școlar 2020-2021, din cauza pandemiei, părinții au fost nevoiți să se implice mult mai mult în 
activitățile școlare și extrașcolare, dezvoltând astfel realții valoroase cu școala, devenind parteneri activi în 
desfășurarea unor activități inițiate de școală.  

Părinții sunt primii educatori ai copiilor și de aceea ei au un rol esențial în parcursul educațional, iar 
atunci când devin parteneri ai dascălilor, rezultatele sunt vizibile în formarea elevilor, în dezvoltarea 
emoțională, socială și cognitivă a acestora.  

Rezultatele școlare ale elevilor pot fi îmbunătățite ca urmarea a creării unor astfel de parteneriate cu 
părinții, discuțiile dintre părinți și profesori, implicarea părinților în realizarea temelor, discuțiile de acasă 
legate de diferite subiecte abordate la școală sunt esențiale pentru dezvoltarea copiilor și a tinerilor. 

Chiar dacă școala online este privită cu reticență de către unii părinți, copii sau de către dascăli, 
lejeritatea conectării cu părinții aflați în străinătate, sau cu cei care muncesc de acasă, posibilitatea folosirii 
mesajelor, comunicarea prin întâlniri online, prezența cataloagelor online care pot fi accesate oricând de 
către părinți, interacțiunile prin intermediul tehnologiei, toate acestea au facilitat implicarea părinților în 
activitatea școlară, mai mult decât oricând.  

Responsabilitatea învățării a revenit elevilor și părinților acestora, profesorii nemaiavând acel control 
din sala de clasă, părinților revenindu-le rolul important de a asigura mediul și în unele cazuri echipamentele 
necesare desfășurării școlii online. Părinții au început să colaboreze mai mult cu profesorii pentru a oferi 
suportul emoțional de care au nevoie elevii, pentru a deveni parteneri activi și nu doar supraveghetori ai 
întregului proces. 

Activitățile educative extrașcolare bine organizate sunt atractive la orice vârstă. Astfel, cu ocazia 
venirii Crăciunului, în calitate de dirigintă, am organizat împreună cu elevii din clasa mea și cu părinții 
acestora, serate de colinde.  

Obiectivul principal al acestei activități a fost acela de a-i ajuta pe elevi să conștientizeze și să 
valorizeze efortul familiei, comunicarea cu membrii familiei în scopul realizării unui produs, urmărind de 
asemenea și modelarea pesonalității creatoare a elevilor.   

Elevii au trebuit să se logheze după un program prestabilit și timp de 5 minute să prezinte alături de 
membrii familiei, o colindă, o tradiție, o rețetă, ornamentele de pe bradul de Crăciun, o poveste, o 
întâmplare.  

Activitatea s-a desfășurat pe parcursul unei săptămâni, pe baza unui program stabilit împreună cu 
părinții. Părinții au fost deosebit de receptivi, copiii au fost implicați, momentele au fost unice, atmosfera 
a fost de sărbătoare. La finalul seratelor, în calitate de dirigintă, am oferit și eu un cadou sub forma unui 
colind interpretat la chitară și am creat diplome tuturor familiilor participante. Această activitate este 
potrivită și pentru elevii din clasele primare, dar și pentru cei din clasa a V-a.  

Elevii au interpretat diferite colinde, părinții i-au admirat și i-au încurajat, aducându-și aportul 
personal, au fost momente unice, sensibile, memorabile, impresionante.  

La finalul acestei activități am trimis părinților un chestionar pentru a solicita feedback-ul la finalul 
activității, iar rezultatul chestionarului m-a convins să reiau anul viitor această activitate de impact asupra 
elevilor și asupra părinților. 

Activitățile extrașcolare, fie că sunt realizate față în față sau în mediul online, au foarte multe beneficii 
și un rol important în dezvoltarea personalității elevilor, mai ales dacă ele sunt realizate cu plăcere, fără 
constrângeri, cu intenții admirabile. 
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A fi dascăl presupune a fi voluntar în educație, a experimenta, a reflecta și a trage concluzii, dar 
frumusețea acestei vocații constă în existența unor posibilități infinite de a cunoaște sufletele unice, pline 
de resurse, ale celor din jurul nostru. 

 
Bibliografie: 
 
http://www.asociatia-profesorilor.ro/proiectele-educationale-in-parteneriat-cu-parintii-si-rolul-lor-

in-activitatea-didactica.html 
https://edict.ro/implicarea-parintilor-in-activitatile-extracurriculare/ 
https://www.avenor.ro/blog/parintii-si-scoala/ 
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Importanța activitaților educative în parteneriat cu părinții 

 

Prof. Înv. primar Tokes  Emilia - Emanuela 
 

Reforma educațională pune bazele dezvoltării unor competențe școlare și cheamă la reconsiderarea 
resurselor pedagogice. Creativitatea ar putea fi conceptul pe care să se bazeze noile metode active, tratarea 
personalizată al conținutului manualelor de către învățător și verificarea inteligenței emoționale a elevului. 

Dacă lecția de la orice disciplină este considerată cadrul propice pentru stimularea și dezvoltarea 
creativității, practica a dovedit că activitățile din afara școlii au darul de a descătușa energii creatoare, de a 
dezvălui educatorului adevărata personalitate a elevului. Este locul și timpul pentru manifestarea liberă a 
ideilor, acordată unor teme. În activitățile extrașcolare copiii pot, și chiar le cerem să opteze pentru acea 
activitate la care se pricep cel mai bine. Se pot valorifica astfel inteligențele multiple și putem construi in 
funcție de acestea o personalitate flexibilă, capabilă să trăiască într-o lume aflată în continuă mișcare. 

Nevoia de inovare este esențială pentru bunul mers al școlii, al vieții, al vremurilor în care trăim. 
Deoarece educația nu este doar obligativitatea sau competența școlii, activitatea educativă trebuie asumată 
deopotrivă și de familie factor complementar cu influență majoră în formarea personalității copilului. 
Complexitatea activității educative și a obiectivelor sale reclamă prezența tuturor acestor factori ca parteneri 
activi în organizarea într-o societate deschisă a unei școli deschise. Parteneriatul este o șsnsă pentru școală 
și în general pentru toate domeniile pentru că poate ajuta la depășirea anumitor limite impuse la un moment 
dat.  

Pornind de la aceste idei, se pot iniția și coordona parteneriate educaționale cu autoritățile locale, dar 
și cu familia. Acestea se pot derula pe parcursul unul an școlar, iar rezultatul acestor parteneriate fiind 
dezvoltarea unor atitudini și comportamente democratice la elevi, stimularea propriei inițiative și 
răspunderea personală, dezvoltarea spiritului critic și autocritic, capacitatea de argumentare și de rezolvare 
a problemelor în mod responsabil. 

Vastele teme care au loc în cadrul acestor parteneriate îi solicită și îi mobilizează pe elevi să-și 
folosească cunoștințele dobândite în școală, dar și în afara ei, le oferă prilejul proiectării unor aspirații de 
viitor, exersarea capacității de adaptare la situații noi, formarea unor inteligențe flexibile și a unor recții 
rapide impuse de civilizatia moderna. Părinții pot deveni și ei parteneri activi în cadrul proiectelor educative 
care le interprind cu școala. 

Activitățile se pot defășura în grup, dar și individual, punându-se astfel în evidență calitățile elevului 
de a acționa prin sine însuși atât în plan mental cât și în plan practic, activitatea de grup favorizând 
stimularea creației de idei prin aceea că ideile unora au fost generate sau îmbogățite de ale celorlalți. Cu 
prilejul acestor activități educative extrașcolare, elevii se pot familiariza cu diferite metode și tehnici de 
creativitate în grup, eliberându-i astfel de captivitatea unor tipare mentale apărute datorită rutinei 
determinandu-i astfel să gândească și să lucreze liber, găsind cu mai multă ușurință drumuri noi. 

Pentru îndeplinirea obiectivelor propuse în cadrul acestor activități extrașcolare este bine să se 
alterneze activitățile în aer liber cu cele în spații închise (sală de clasă, sală de sport, bibliotecă, căminul 
cultural). Aceste locații pot favoriza instaurarea unui climat propice de bună dispoziți fizică și psihică, de 
optimism. 

Rezultatele obținute pot fi spectaculoase, elevii vor deveni mai motivați în ceea ce vor interprinde în 
viitor, deci implicarea părinților în viața școlii poate deveni și este benefică. 

Ca și o concluzie, școala românească are nevoie de ajutor din exterior, principala forță de redresare 
se găsește în noi, cadrele didactice, elevi și părinți. 
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Magia sarbatorilor de iarna -O lume de poveste!! 

Profesor: Toma Carmen Maria 

Gradinita nr. 1 Ocnita 

 
Atmosfera de Craciun ne aduce bucurie si ne aminteste cu precadere de anii copilariei, de emotia 

asteptarii impodobirii bradului, de clipa la care visam sa-l intalnim pe Mos Craciun.Dincolo de faptul ca 
este una dintre cele mai importante sarbatori crestine, Craciunul e asteptat cu mare entuziasm de toata 
lumea, indiferent de varsta, uneori chiar si de religie. 

Decembrie este o lună de magie! Acum sunt  cele mai frumoase sărbători (sărbătorile de iarnă), care 
ne învăluie cu magia aromelor, a culorilor şi a iubirii! Miracolul iubirii este omniprezent în această perioadă 
sfântă a anuluiAşa s-ar putea numi perioada aceasta, în care parfumul cozonacilor se împleteşte cu cel al 
brazilor şi al scorţişoarei sau cu cel al citricelor. 

Copiii au invăţat în cadrul activităţilor instructiv-educative desfăşurate la clasă, despre frumuseţea şi 
magia  acestui anotimp. 

Sigur te gandesti cu drag la cadourile lui Mos Craciun, la colinde, la mirosul de brad si la vascul din 
pragul usii. Si, cu siguranta, experientele personale au incarcat astfel de clipe magice cu semnificatii proprii. 
Dar mai mult decat atat, traditiile legate de Craciun aduc simboluri naturale vechi de sute de ani. 

 
Bradul de Craciun 

Bradul detine rolul principal in perioada Craciunului. Impodobitul acestuia este cel mai indragit 
obicei de sarbatori, datorita simbolurilor care i se asociaza: iubire (pentru ca este impodobit de intreaga 
familie), bucurie si fericire (pentru ca sub el sunt puse cadourile), magie (se spune ca Mos Craciun nu vine 
in casele unde nu e brad), viata, trainicie si sanatate (pentru ca este mereu verde, chiar si cand afara e 
zapada). Practic, bradul a devenit centrul Sarbatorilor de iarna  

Insoţiţi de părinţi şi bunici, coordonaţi de educatoare,copiii  au participat la activitatea cu tema 
Ornamente pentru bradul de Crăciun. La începutul activităţii s-au purtat discuţii despre anotimpul iarna şi 
despre sărbătorile din luna decembrie, copiii având misiunea de a confecţiona podoabe pentru bradul lăsat 
de Moş Crăciun. 

Într-o atmosferă de bună dispoziţie, copiii îndrumaţi de cadrele didactice şi ajutaţi de părinţi au 
confecţionat globuleţe, steluţe şi un Moş Crăciun.  La sfârşitul orei, copiiii  şi părinţii au împodobit 
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bradul, au cântat colinde, au dăruit şi primit din bucuria şi emoţia sărbătorii de Crăciun şi au servit 

dulciuri.  
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Modalităţi de includere a tradiţiilor şi obiceiurilor de iarnă                                                       
în învățământul preșcolar și primar 

Profesor pentru învăţământul preşcolar: Toma Maricica 

Şcoala Gimnazială Strugari – G.P.N. Răchitişu, Județul: Bacău 
 
 

După cum spunea atât de frumos Vasile Alecsandri, moştenirea noastră din străbuni reprezintă: 
„Comori nepreţuite de simţiri gingaşe, de idei înalte, de notiţe istorice, de crezuri superstiţioase, de datini 
strămoşeşti şi mai cu seamă de frumuseţi poetice pline de originalitate şi fără seamăn ... ”. 

În acest sens, suntem de părere că a cunoaşte obiceiurile, tradiţiile populare, dansurile populare locale 
şi nu numai, poate avea un impact deosebit în dezvoltarea copilului prin prisma ideilor şi sentimentelor pe 
care acestea le transmit. 

O întrebare cere a fi pusă însă: Câţi dintre tinerii de azi cunosc valoarea unor obiective, a unor costume 
populare de o rară frumuseţe, pe care le privesc cu dispreţ uneori spunând că sunt „de când era bunica fată”. 
Câţi ascultă cu plăcere cântecul popular ? 

De aceea, este de datoria noastră, a cadrelor didactice să facem cunoscute copiilor încă de la vârsta 
preşcolară și școlară, elementele de istorie care ne înconjoară şi ne individualizează. 

Tradiţiile româneşti constituie una din valorile inegalabile şi incontestabile ale poporului român şi nu 
trebuie să lăsăm timpul şi evenimentele moderne să ne facă să le uităm: „Pe-un picior de plai, pe-o gură de 
rai” ne-am născut şi trăim, iar datoria noastră morală este de a păstra şi cultiva în sufletele generaţiilor ce 
ne urmează dragostea pentru valorile care ne-au înconjurat dintotdeauna şi ne-au definit. 

Modalităţile de introducere a folclorului în învăţământului preşcolar și primar sunt foarte variate, dar 
trebuie neapărat ţinut seama de particularităţile de vârstă ale copiilor și elevilor, cadrul didactic având 
sarcina de a găsi cele mai potrivite şi adecvate mijloace şi procedee pentru a face accesibile toate noţiunile 
copiilor și elevilor. 

Pornind de la aceste considerente şi de la faptul că în zona unde ne desfăşurăm activitatea încă mai 
sunt păstrate tradiţiile şi obiceiurile legate de sărbătorile de iarnă precum şi arta de a realiza costume 
populare specifice zonei. Am introdus copiii și elevii în atmosfera de demult organizând proiectul tematic 
„ Lada bunicii”, şezători la care au luat parte meşterii şi vorbitorii de folclor. De asemenea, la fiecare 
sărbătoare de iarnă (Crăciun, Anul Nou) am organizat serbări folclorice. 

Prin aceste activităţi i-am învăţat pe copii și elevi să preţuiască şi să respecte obiceiurile şi tradiţiile 
în care s-au născut, să iubească meleagurile natale, portul românesc şi pe români. Am sădit în sufletul 
copiilor acele elemente definitorii ale identităţii neamului românesc fără de care nu am putea şti de unde 
venim şi cine suntem de fapt noi, românii, pe acest pământ. 

Din moşi strămoşi s-a moştenit la români, odată cu începutul iernii a lunii decembrie, să se simtă în 
viaţa satului emoţia proaspătă şi nemăsurată a sosirii sărbătorilor de iarnă. Toţi cetăţenii, de la mic la mare, 
se implică în aşteptarea sfintelor sărbători de iarnă.  

Odată la sfârşitul toamnei, la 30 noiembrie, de Sfântul Andrei, care ne îndeamnă la curaj, la strădanie 
pentru respectarea poruncilor sfinte, încep primele pregătiri pentru sărbătorile de iarnă. În ajunul acestei 
zile se pune grâu la încolţit, se rup crengi de cireş, vişin sau zarzăr şi se pun la înflorit într-un pahar cu apă. 
Cât de bine va fi crescut grâul şi câte flori vor fi înflorite, atât de roditor şi bogat va fi următorul an.  

După Sfântul Nicolae, care a adus daruri în ghetele copiilor și elevilor, din loc în loc se aude guițatul 
porcilor în disperare, pe coşul caselor parcă fumul e mai gros. Serile sunt mai frumoase ca oricând. Copiii 
mai mari se strâng grupuri – grupuri şi învaţă colinde şi versuri despre naşterea lui Iisus Hristos, învaţă 
Pluguşorul pentru sosirea Anului Nou, versurile şi dansul de la „Jocul caprei”, „Jianul”. Cei mai mici învaţă 
Sorcova și la căldura sobei, cu capul în poala mamei sau a bunicii, ascultă poveștile lor despre nașterea lui 
Isus. 

Ca și cadre didactice ducem mai departe aceste comori ale satului cu ocazia serbărilor organizate în 
școală. Copiii participă cu plăcere la astfel de evenimente.  
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Oriunde i-au dus paşii ori nevoile vieţii, de sărbători orice român se întoarce acasă pentru că este atras 
de locul de unde a crescut şi s-a născut, parcă este chemat de locurile sfinte ale copilăriei sale.  

Colinda este ca roua dimineţii, întotdeauna binevenită, niciodată plictisitoare. Colindele contribuie la 
formarea unei „matrice spirituale”, cum spunea Lucian Blaga, care face pe român să-şi cunoască rădăcinile 
şi rosturile sale. De aceea, colinda trebuie păstrată cu sfinţenie, ca o relicvă scumpă din bătrâni.  

În concluzie, practicile străvechi trebuie „scormonite” şi scoase la lumină, valorificate de către noi, 
cadrele didactice, în forme inedite, originale, aşa încât copiii să fie pregătiţi să recepteze şi chiar să inoveze 
străvechiul folclor, pentru că „un popor nu trăieşte numai din ce moşteneşte ci şi din ce adaugă pe fiecare 
zi în sufletul lui”. 
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O bună pregătire, cheia spre succes 

TOMA MIHAELA-profesor învățământ preșcolar 

 

Școala pedagogică de astăzi nu pregătește viitorul profesor pentru activitatea cu părinții, pentru modul 
în care aceștia trebuie abordați, pentru felul în care trebuie prezentată o activitate în fața părinților pentru 
ca aceștia să devină viitori parteneri ai cadrului didactic. De aceea pentru majoritatea profesorilor, marea 
încercare la catedră nu este munca cu copilul , preșcolar sau elev, ci munca cu părinții acestuia. Pentru un 
profesor începător, orice informație în acest sens este bine-venită, dar cea mai utilă modalitate de 
descoperire si dezvoltare ca profesor în această direcție este organizarea si susținerea unui proiect privind 
o activitate educativă în parteneriat cu părinții. 

În primele sale întâlniri cu părinții de la o grupa nouă de preșcolari, profesorul trebuie să aducă la 
cunoștiința părinților importanta implicării acestora în dezvoltarea copiilor pe tot parcursul procesului 
educațional prin preluarea unui rol activ si a suportului ,de care copilul are nevoie, pentru a-și atinge 
potențialul maxim. 

Părintele trebuie să înteleaga că rolul său este de a menține legătura continuu cu activitatea de la 
grupă, pentru a putea continua acasa ceea ce se începe în grădiniță, pentru a observa eventualele 
probleme care apar, pentru a susține copilul pentru a performa in viitoare activitate școlară.  

Părintii trebuie să înțeleagă că e spre binele copilului lor ,orice activitate gândită de profesor cu 
părintele partener, pentru că: 

- Părintele își cunoaște cel mai bine copilul  
- Copilul se simte în siguranță daca părinții îi sunt alături 
- Se creează împreună nivelul de așteptări 
- Se pot observa probleme de o parte și de alta și aduce mai ușor la cunoștiința părintelui sau 

profesorului 
- Părinții se vor simți mai în siguranță si mai deschiși spre a cere ajutorul 

Din păcate părinții de astăzi devin mai conștienți de importanța implicării lor în activitatea copilului 
de abia când acesta intră în școală, la grădiniță preferă să-l știe în siguranță neacordându-și timp pentru 
observarea dezvoltării acestuia. De aceea, educatorul care vine cu o propunere de activitate educativă în 
parteneriat este necesar să fie bine pregătit și organizat pentru a-l atrage pe părinte și a-l face să-și înțeleagă 
rolul. 

 Una dintre activitățile educative în parteneriat pe care am susținut-o de-a lungul anilor, cu un impact 
deosebit asupra părintilor a fost „Parada costumelor din materiale reciclabile”. Deosebit de importantă în 
acest proiect a fost echipa care l-a gândit si l-a organizat. Nu e ușor să realizezi singur astfel de proiecte, de 
aceea în momentul în care am lucrat într-o echipă de 3 persoane la o grupă, rezultatele au fost icredibile. 
Ideile au curs mai ușor, sarcinile s-au împărțit iar rezultatele nu au încetat să apară. Pentru început a fost 
ideea costumelor, care a fost transmisă copiilor care au agreat-o în mod deosebit. A fost foarte ușor să-i 
atragem pe părinți odata ce copiii au mers încântați acasă și au prezentat părinților dorința de a participa la 
proiect. 

Înainte de a prezenta proiectul părintilor, am găsit și o locatie de desfăsurare, alta decât școala, în care 
și părinții și copiii să se simtă mai liberi și mai deschiși. Am încercat si implicarea unor sponsori pentru a 
asigura un cadru agreabil și plăcut dar și pentru a premia cele mai bune costume. 

Abia apoi proiectul a fost prezentat părintilor care au fost fascinați de idee si chiar ne-au întrecut  
asteptările în ziua prezentării costumelor. Au realizat acasa costumele împreună cu copiii în totalitate din 
materiale reciclabile, au fost chiar si părinți costumați alături de copii , iar spre surprinderea noastră 
costumul câștigător a fost un costum popular realizat din hartie, material plastic,folie aluminiu. 

Acest proiect a reusit să-i implice pe părinti alături de copii într-o activitate plăcută și distractivă, să 
împărtășească împreună emoții, să se susțină unii pe altii, să se dezvolte împreună. Cu siguranță, părinții au 
înteles cât de mult pot influența ei pozitiv educația copilului, cât de mult contează suportul lor în întărirea 
încrederii în sine a copilului  și câte beneficii vor avea pe termen lung. 

Părinții care au acceptat sa-si spună părerea vizavi de activitatea în care au fost implicați împreună 
cu copiii au transmis că s-au simțit și ei copii, că au rezonat extraordinar de bine cu copiii lor, că nu a fost 
ușor pentru că au dedicat destul de mult timp acestei activități, dar că cel mai important a fost faptul că și-
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au văzut copiii fericiți și au putut să-i observe cum se comportă într-un mediu diferit și în fața unor provocări 
nemaiîntâlnite până atunci. 

Cu siguranță fiecare astfel de activitate, reprezintă un pas înainte în dezvoltarea oricărui copil, un pas 
înainte spre colaborare și spre întărirea triunghiului de succes Educator-Părinte-Copil. 
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Magia Crăciunului 

Tomescu-Bogdan Ioana Teodora                                                          

G. P. P.- Nr. 30 ,,Mugurel,, - Oradea 

 

Atmosfera de Crăciun ne aduce bucurie şi ne aminteşte cu precădere de anii copilăriei, de emoţia 
aşteptării împodobirii bradului, de clipa la care visăm să-l întâlnim pe Moş Crăciun. 

Dincolo de faptul că este una dintre cele mai importante sărbători creştine, Crăciunul e aşteptat cu 
mare entuziasm de toată lumea, indiferent de vârstă.  

Sigur ne  gândim  cu drag la cadourile lui Moş Crăciun, la colinde, la mirosul de brad şi la vâscul din 
pragul uşii. Experienţele mele personale au o mare  încărcatura emoţională, clipe magice cu semnificaţii 
proprii. Dar mai mult decât atât, tradiţiile legate de Crăciun aduc simboluri naturale vechi de sute de ani. 

Colindele, la care am luat si eu parte în frumoşii ani ai copilarie sunt o parte importantă a spiritului 
Crăciunului. Grupuri de fete şi băieţi, colindam din casa în casa în ziua de Ajun. Se spune că e bine să 
primeşti colindători, pentru că urarea lor aduce noroc, iar dacă nu primeşti, colindul vei fi urmărit de 
ghinion. După ce colindătorii termină de cântat, gazda îi invită în casă şi le oferă mere, nuci, dulciuri şi 
colaci. Nucul simbolizează belşugul şi longevitatea, iar merele semnifică bunăstare şi bogăţie. 

Bradul deţine rolul principal în perioada Crăciunului. Împodobitul acestuia este cel mai îndrăgit 
obicei de sărbători, datorită simbolurilor care i se asociază: iubire (pentru că este împodobit de întreaga 
familie), bucurie şi fericire (pentru că sub el sunt puse cadourile), magie (se spune că Moş Crăciun nu vine 
în casele unde nu e brad), viaţă, trăinicie şi sănătate (pentru că este mereu verde, chiar şi când afară e 
zăpadă). Se poate spune că bradul a devenit centrul sărbătorilor. Mulţi brazi de Crăciun au o steluţă în vârf. 
Se spune că steluţele ne conduc spre locuri speciale, pe vremuri multe dintre constelaţii, de exemplu, Ursa 
Mare şi Ursa Mică erau venerate ca divinităţi. Evreii din vechime foloseau steaua în şase colţuri a lui David 
ca simbol religios, iar steaua de Crăciun în cinci colţuri ne aminteşte de steaua apărută deasupra Betleemului 
la naşterea Pruncului. În multe culturi, stelele sunt semne ale norocului şi ale realizării unor ţeluri măreţe. 

Renii. Cine nu a auzit de simpaticii reni care trag sania Moşului? Ei sunt nouă la număr şi au nume 
amuzante: Dasher, Dancer, Donner, Vixen, Comet, Cupid, Prancer, Blitzen şi Rudolf. Povestea cunoscută 
a renului cu nasul roşu, Rudolf, cel care luminează drumul pentru sania plină cu daruri a lui Moş Crăciun, 
face ca aceste personaje să fie şi mai simpatice. Şi pentru că sunt animale specifice zonelor reci, renii se 
potrivesc de minune în decorurile de iarnă şi de sărbători. În plus, ei poartă clopoţei care aduc veselie, 
anunţând celor care le aud clinchetul că au sosit cadourilede iarnă! 

Simbolurile specifice sărbătorilor, pare ceva magic, peisajul mirific parcă este desprins dintr-un film, 
ne introduce în atmosfera Magiei Craciunului, a celor mai frumoase  sărbători, ne umple viaţa de speranţă 
şi de dorinţa de a fi mai buni. Pe mine, personal, mă fascinează, mă face sa fiu mai fericită, mai bună, mai 
darnică, sunt acasă, alături de mama, de tata, de toţi cei dragi, imi place să ascult colinde , să dechid porţile 
sufletului tuturor celor care ne trec pragul în Ajunul Craciunului.  

Deşi traversăm o perioadă atipică, totuşi traim cu intensitate bucuria Naşterii Mântuitorului. 

Magia Crăcinului e copilăria însuși învăluită în dragostea aceea pură, plină de lumină binecuvântată, 
cu  toată dragostea părinţilor şi a bunicilor. Aceasta nu poate fi simțită decât de sufletul pe care îl au cei 
neprihăniți. Aceasta este perioada în care, toţi suntem mai buni, mai darnici, mai fericiţi, spiritul Crăciunului 
este peste tot.  

1581



Să nu alungăm spiritul Crăciunului, să nu risipim magia lui, să credem cu toată ființa noastră  că sta 
în puterea fiecaruia să înfăptuim miracole de Crăciun, să ne împlinim visele! 
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Importanța activităților educative  

,, Lecturile copilăriei- tradiții și obiceiuri de Crăciun,, 

                 Bibl. prof. Tomescu Ileana 
 

 

Omul poate deveni om numai prin educaţie. El nu e nimic decât ceea ce face educaţia din el. 
(Immanuel Kant). 

Pornind de la acest citat sugestiv, consider că importanța activităților instructiv-educative este 
benefică în formarea și dezvoltarea copiilor încă de la cele mai fragede vârste.  

În cadrul Gimnaziale ,,Miron Pompiliu,, Ștei, an de an s-au desfășurat diverse activități literar- 
artistice, pedagogice, culturale,  am realizat parteneriate  cu  instituțiile din localitate  , cu școlile din zonă, 
cu părinții. Unul din cele mai frumoase parteneriate al cărui scop este formare și dezvoltarea gustului pentru 
lectură, dar și păstrarea tradițiilor și obiceiurilor de Crăciun este intitulat: ,,Lecturile copilăriei,,. Acest 
proiect județean cu participare interjudețeana a ajuns anul acesta la cea de-a XX-a ediție .  

Proiectul este organizat și coordonat cu profesionalism și măiestrie de bibliotecara școlii, alături de 
echipa de proiect, din care fac parte învățătorii claselor a IV-a , conducerea unității de învățământ, alte 
cadre didactice ale școlii noastre, ai școlilor partenere, dar și  alături de părinții.  

An de an am insuflat elevilor dragostea pentru carte, pentru slova scrisă, pentru artă, cultură,  
literatură, ingrediente  necesare realizării unei punți de legătură  între şcoală şi familie, ca parteneri egali în 
educaţia copilului. 

Învățământul primar este o treaptă importantă și responsabilă în cadrul sistemului de învățământ. El 
constituie temelia includerii copilului în activitatea asiduă și ordonată dintr-o colectivitate de oameni , care 
este mereu în schimbare și presupune competitivitate. 

Proiectul pe care l-am demarat și anul acesta presupune mai multe activități directe, indirecte sau on- 
line. Primul pas în acest sens a fost discuția pe care am purtat-o cu elevii claselor a IV-a, despre lectură, 
rolul și  importanța lecturii în educația și formarea lor. Au fost prezentate opere și autori, caiete de lectură 
model, au fost aduse argumente  pro și contra referitoare la necestitatea lecturii, roadele acestei munci 
individuale, formare și îmbogățirea cunoștințelor și nu în ultimul rând cunoșterea tradițiilor a obiceiurilor 
de iarnă. 

Următorul pas  pe care îl vom derula în cadrul proiectului județean este verificarea caietelor de lectură, 
online, apoi în luna decembrie grupe de elevii din clasele a IV-a, vor fii invitate, tot online, în cadrul unui 
concurs literar- artistic intitulat : ,,O serbare literară – tradiții și obiceiuri de Crăciun,, în care participanții 
vor avea de răspuns la întrebări din operele literare citite și studiate de ei pe parcursul semestrului I, vor 
urmări interpretarea celor mai frumoase  colinde românești, pregătite de colegii din clasele de gimnaziu. În 
paralel elevii școlilor partenere vor participa indirect prin realizarea unor lucrări plastice, colaje, creații 
lirice sau în proză, care se vor regăsi cu prioritat în cadrul revistei: ,,Trăistuța cu povești și poezii,,.  

Considerăm că serbările şcolare reprezintă evenimente de o importanţă deosebită în activitatea 
elevilor şi în viaţa familiilor acestora atât din punct de vedere afectiv, cât şi cognitiv, dând ocazia elevilor 
de a prezenta, într-o manieră personală şi originală, tot ce au învăţat pe parcursul unui semestru sau an 
şcolar. Acest tip de activităţi extracurriculare au reprezentat întotdeauna un prilej de manifestare inedită al 
talentului nativ al copilului. Este o ocazie în care copilul îşi poate pune în valoare inteligenţa dominantă 
descoperită şi valorificată de cadrul didactic. De multe ori familia este surprinsă de potenţialul propriului 
copil. Cântecul, dansul, recitarea de poezii sau interpretarea unor piese de teatru reprezintă câteva dintre 
formele de manifestare prin care copilul îşi satisface nevoia de afirmare de joc, căpătând încredere în 
propriul potenţial artistic şi cognitiv 
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În concluzie, familia și școala sunt cei doi poli ai educației  care influențează în mod pozitiv 
dezvoltarea corectă, frumoasă,  armonioasă a copilului începând din primii ani ai copilăriei până la vârsta 
adolescenței.  

 Educația este un proces amplu, meticulos,  complex dar rezutate sunt  remarcabile, formarea și 
educarea tinerei generații este responsabilitatea tuturor factorilor educativi, este mândria școlilor și a 
intituțiilor responsabile.  
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE                                                                         
ÎN PARTENERIAT CU PĂRINŢII 

 

Prof. înv. preşcolar TOMŞA MARIA-VIOLETA 

Şcoala gimnazială “Dr. Emanuiel Rigler” Ştefan cel Mare, jud. Neamţ 
 

  

Prin încheierea parteneriatelor cu părinţii, aceştia sunt încurajaţi să ia parte la planificarea şi derularea 
programelor educative pentru copii, ceea ce implică o responsabilizare şi o eficienţă sporită. Astfel, părinţii 
au posibilitatea să-şi cunoască mai bine copiii, modul lor de manifestare în viaţa de grup, pot înţelege mai 
bine rolul lor educativ. Printre obiectivele principale ale colaborării dintre instituţiile educative şi familie 
putem aminti:  înlăturarea factorilor perturbatori în cadrul comunicării grădiniţă - şcoală –familie;  creşterea 
gradului de implicare a părinţilor în toate activităţile şcolare şi extraşcolare;  schimbarea mentalităţii 
neadecvate a unor părinţi faţă de grădiniţă / şcoală; cunoaşterea de către părinţi a posibilităţilor şi nevoilor 
psiho-fizice ale copiilor;  învăţarea unor deprinderi şi tehnici de muncă intelectulală sub formă de activităţi 
comune elevi – părinţi – cadre didactice. Majoritatea părinţilor au nevoie de informaţii de bază referitoare 
la copiii lor. Ei vor să fie informaţi despre scopul de bază al programului educativ la care participă copiii 
lor şi doresc să fie implicaţi în luarea deciziilor. Părinţii vor să fie la curent cu progresele copilului. 

Pentru realizarea parteneriatului cu părinţii este esenţial ca: părinţii să fie priviţi ca participanţi activi, 
care pot aduce o contribuţie reală şi valoroasă la educarea copiilor lor;  să se recunoască şi să se valorifice 
informaţiile date de părinţi referitor la copii; părinţii să ia parte la adoptarea deciziilor referitoare la copiii 
lor;  responsabilitatea să fie împărţită între părinţi si educatoare; părinţii să facă parte din comitetele de 
părinţi; să ajute la continuarea programului educativ acasa; să urmarească în mod regulat progresul copiilor 
lor; să ia parte, să sprijine activităţile extraşcolare organizate împreuna cu educatoare.  

Datorită diferenţelor de scopuri, resurse, pregătire, valori, nevoilor diferite, percepţii, atitudini, de 
foarte multe ori exista posibilitatea apariţiei unor conflicte între părinţi şi educatoare ce pot fi determinate 
de: o slaba colaborare; lipsa de informaţii; intoleranţa la stilul de viaţă al celuilalt, la opiniile sau chiar la 
prezenţa fizică; neacceptarea unor diferenţe de pregătire, condiţii sociale, morale, religie, nationalitate…; 
lipsa unor preocupări în sensul construirii relaţiilor de colaborare; numărul limitat al întâlnirilor dintre 
educatoare şi părinti; neclaritate în rolurile fiecăruia şi în responsabilităţile ce le revin; disponibilitatea 
redusă a părinţilor de a participa la activităţi ; gradul scăzut de interes al unor părinţi faţă de educaţie şi 
evoluţia copilului.  

De aceea, cele mai importante căi de rezolvare a conflictelor sunt: cunoaşterea reciprocă; 
comunicarea periodică cu aspecte formale şi informale; acceptarea reciprocă, înţelegere şi toleranţă faţă de 
diferenţe; evaluarea permanentă a relaţiilor comune;  sprijinul acordat familiei în raport cu creşterea şi 
educarea copilului; atmosfera destinsă, non-formală şi pozitivă în întâlnirile cu părinţii; educatoarea trebuie 
să fie pregatită să asculte, să fie interesată despre sugestiile date de părinţi; atunci când ei simt că ideile le 
sunt luate în serios se vor implica mai mult în sprijinirea copilului şi a grădiniţei . În acest proces de 
colaborare, rolul conducător îl are educatoarea. Ea poate să orienteze, să ajute familia în sarcinile ce-i revin, 
să asigure o unitate de vedere şi de acţiune.  

 O educaţie adevărată şi reală se fundamentează în familie şi se continuă în grădiniţă şi şcoală. Pe de 
altă parte, tot ceea ce copilul învaţă în grădiniţă pierde din importanţă şi eficienţă în condiţiile în care părinţii 
nu întăresc şi nu valorifică programul educativ desfăşurat în cadrul grădiniţei. Toate aceste motivaţii conduc 
la necesitatea realizării parteneriatelor reale dintre familie şi grădiniţă, în care spre beneficiul copiilor, 
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implicarea familiei în viaţa grădiniţei să fie una concretă, activă şi de durată, aşa încât membrii acestora să 
devină parteneri reali în educaţia copiilor lor. 

 Educaţia extraşcolară permite de asemenea implicarea directă a preşcolarilor în activităţi. Teme 
precum: “La revedere, grădiniţă iubită! ”,“Vine, vine Moş Crăciun!”, “La mulţi ani, mămică dragă!”, sunt 
foarte cunoscute și foarte îndrăgite de elevi și părinți, deoarece îi provoacă să se implice afectiv şi efectiv 
în realizarea sarcinilor, în căutarea şi sortarea materialelor necesare, în culegerea de informaţii şi curiozităţi 
referitoare la tema aleasă. 

În urma derulării parteneriatului grădiniţă-familie am constatat un progres în ceea ce priveşte 
antrenarea preşcolarilor într-un număr cât mai mare de activităţi extraşcolare şi în domenii diverse, iar în 
alegerea strategiilor de abordare am avut în vedere compararea obiectivelor din taxonomiile cognitive, 
afective şi psihomotrice, cu tipurile de inteligenţă sau cu diverse metode şi tehnici, în funcție de nivelul 
grupei pe care o conduc. În asemenea situaţii, măiestria profesorului trebuie susţinută de diagnoza 
psihologică, fiind necesară în acelaşi timp şi o colaborare directă, permanentă între profesor, părinte şi 
copil. 

Serbările şcolare reprezintă evenimente de o importanţă deosebită în activitatea elevilor şi în viaţa 
familiilor acestora-atât din punct de vedere afectiv, cât şi cognitiv, dând ocazia elevilor de a prezenta, într-
o manieră personală şi originală, tot ce au învăţat pe parcursul unui semestru sau an şcolar. Acest tip de 
activităţi extracurriculare au reprezentat întotdeauna un prilej de manifestare inedită al talentului nativ al 
copilului. Este o ocazie în care copilul îşi poate pune în valoare inteligenţa dominantă descoperită şi 
valorificată de cadrul didactic. De multe ori familia este surprinsă de potenţialul propriului copil. 

Cântecul, dansul, recitarea de poezii sau interpretarea unor piese de teatru reprezintă câteva dintre 
formele de manifestare prin care copilul îşi satisface nevoia de afirmare de joc, căpătând încredere în 
propriul potenţial artistic şi cognitiv. De aceea o sărbătoare şcolară reprezintă un mijloc eficient de educare, 
de influenţare formativă a copiilor, de sudare a colectivului, de asigurare a unor contexte educaţionale  în 
care relaţionările se produc în condiţii inedite, de încurajare a talentului, de dezvoltare a aptitudinilor şi de 
stimulare a copiilor timizi sau mai puţin talentaţi. Este foarte indicat ca pe parcursul serbării să iniţiem 
momente interactive părinţi-copii :jocuri, scenete, recitare, dansuri populare, cântece pe care părinţii fie le 
cunosc, fie le învaţă împreună cu copiii. Toate acestea contribuie la sudarea relaţiilor dintre copii şi părinţi. 
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Jocul la vârsta preșcolară 

Prof. Tomulescu Florentina Cornelia 

Grădinița cu Program Normal ”Orizont”, Rm Sărat 

 
 

In contextul actual de regândire a structurii şi conţinutului întregului sistem al învâţământului 
preuniversitar, în perspectiva reformei, se pune problema relaţiei de continuitate între învâţământul 
preşcolar şi cel primar, gimnazial  şi cel liceal. Astfel, fiecare din noi, cadre didactice, trebuie să se implice, 
prin competenţă şi experienţă acumulată, să se considere un agent al reformei. 

În prezent, starea de „pregătire psihologică” prin care este asigurată integrarea şi adaparea copilului 
la mediul şcolar,este rezultatul întregii activităţi  din grădiniţă. 

Pregătirea preşcolarului pentru  clasa pregătitoare  se constituie ca un obiectiv major pentru fiecare 
educatoare, de aceea în gradiniţă se depune efort pentru asigurarea climatului educativ propice acestui 
deziderat. 

Didactica moderna se bazează pe racordarea acţiunilor instructiv-educative la nevoile copiilor, pe 
considerarea particularităţilor de vârstă şi individuale ca indicator obiectiv prioritar. 

Cunoaşterea copilului trebuie considerată-punctul de plecare în orice acţiune formativă. 
Strategia individualizării educaţiei şi învăţământului nu-şi poate dovedi  menirea decât pe baza unei 

bune cunoaşteri a copilului. 
 Proiecţia personalităţii copilului începe in fragedă copilarie. Învăţământul preşcolar deschide porţile 

spre cultură şi descifrează direcţiile dezvoltării copilului. 
Această  deschidere şi proiectare pe care o face grădiniţa, în calitate de continuatoare a operei 

formative a familiei, nu poate fi rezultatul unei simple inspiraţii, ci ea presupune cu precădere studierea şi  
cunoasterea personalităţii copiilor. 

În  grupa mare, accentul cade pe sarcinile formative care vizează dezvoltarea operaţiilor intelectuale 
şi a dragostei faţă de învăţătură, faţă de cunoaştere a copiilor. 

Atingerea acestor scopuri  şi obiective vor  avea eficienţă maximă daca intreg procesul instructiv-
educativ din gradiniţă va fi axat pe creearea unei admosfere ludice propice dezvoltării preşcolarului.. 

“Jocul este activitatea umană conştientă; are caracter universal, permanent şi polivalent” (Florica 
Mitu, Ştefania Antonovici, “Metodica activităţilor de educarea limbajului în învăţământul preşcolar, 2005, 
p. 16”) 

Jocul didactic este acea formă de activitate atractivă şi accesibilă copilului prin care se realizează o 
bună parte din sarcinile educaţionale în instituţiile preşcolare. În primul rând, fiecare joc didactic trebuie 
să-i instruiască pe copii, să le consolideze şi să le precizeze cunoştinţele despre lumea înconjurătoare.  

În cadrul jocului didactic se îmbină armonios elementul instructiv şi exerciţiul cu elementul distractiv. 
Învăţând prin joc, copilul trebuie să se distreze în acelaşi timp, adică să se joace. Împletirea în jocul didactic 
a elementului distractiv cu cel instructiv duce la apariţia unor stări emoţionale complexe care stimulează şi 
intensifică procesele de reflectare directă şi mijlocită a realităţii. Jocul didactic pentru a rămâne joc, trebuie 
să conţină elemente de aşteptare, de surpriză, de comunicare între copii.    Toate acestea fac ca aspectul 
instructiv să se îmbine cu cel distractiv. Valoarea practică a jocului didactic constă în faptul că în procesul 
desfăşurării lui, copilul are posibilitatea să îşi aplice cunoştinţele, să-şi exerseze priceperile şi deprinderile 
ce s-au format în cadrul diferitelor activităţi. 

În condiţiile jocurilor didactice, copiii sunt puşi în situaţia de a efectua operaţiuni intelectuale 
complexe. Ei compară şi scot în evidenţă asemănări şi deosebiri dintre obiecte, analizează, sistematizează 
şi fac generalizări şi clasificări simple, ţinând seama de elementele specifice şi constante ale obiectelor. 
Prin jocul didactic, copiii învaţă să raţioneze, să judece şi să-şi perfecţioneze memoria, atenţia şi spiritul de 
observaţie. Jucându-se , copilul îşi concentrează atenţia, face observaţii, stabileşte identităţi şi deosebiri, 
grupează obiecte după criterii indicate de educatoare, face clasificări după specii, gen (flori, pomi, animale 
sălbatice, animale domestice). În acest mod operaţiile gândirii: analiza şi sinteza, abstractizarea şi 
generalizarea sunt activizate şi copilul se ridică de la stadiul senzaţiilor, percepţiilor, reprezentărilor la cel 
al noţiunilor, judecăţilor, raţionamentelor. 
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Jocurile didactice mai contribuie şi la apariţia şi formarea sentimentelor intelectuale, stimulează 
curiozitatea de a cunoaşte şi plăcerea de a rezolva diferite probleme puse în joc. Totodată ele cultivă 
obişnuinţa muncii intelectuale şi muncii independente, pregătind copilul pentru învăţătură. Jucându-se 
copilul dobândeşte şi abilităţi noi, face exerciţii care necesită o anumită incordare, ceea ce contribuie la 
ridicarea acestuia pe o treaptă mai înaltă de dezvoltare a intelectului. Jocul didactic îl deprinde pe copil cu 
res-pectul regulilor, cu inhibarea dorinţelor şi a tendinţelor contrare acestora. 

Alături de învăţare, muncă şi creaţie, jocul reprezintă una din modalităţile esenţiale prin care omul se 
raportează la realitatea înconjurătoare. Copilul, prin activitatea de joc, învaţă şi se dezvoltă totodată. Pentru 
copilul de vârstă preşcolară, jocul înseamnă o explorare a universului, a realităţii; copilul reproduce, 
reconstruieşte secvenţe din viaţă sau creează o lume nouă. 

Copilul schimbă prin joc realitatea sa imediată, învaţă „să fie cu ceilalţi”, învaţă lucruri noi, toate 
acestea într-o stare de relaxare şi plăcere; prin joc se dezvoltă întreaga sa fiinţă, i se conturează 
personalitatea. 

Ca metodă, procedeu şi mijloc de formare şi dezvoltare a copilului, jocul predomină în programul 
zilnic al grădiniţei, facilitând o mare parte din învăţarea didactică. Jocurile, în special cele didactice, îmbină 
finalităţile educative cu bucuria copilului, făcând trecerea de la activitatea specifică de joc la cea de învăţare.  

În cadrul activităţilor comune, jocurile sunt planificate de educatoare, după un scenariu didactic, iar 
copilul, jucându-se, învaţă. De aceea, am ales jocuri ce corespund nivelului de dezvoltare al copilului, iar 
rezolvarea sarcinilor jocului nu constituie un examen pe care copilul „îl trece”, ci un exerciţiu pe care îl 
desfăşoară. Permanent, preşcolarul trebuie să simtă că în educatoare are un sprijin, un suport. Este necesar 
ca, în raport cu copilul, să existe flexibilitate, acesta să fie determinat să se implice în activitate nu numai 
fizic, ci si afectiv. De asemenea, un aspect  important este faptul că fiecare copil are propriul său ritm, nu 
poate fi grăbit, are propria putere de asimilare şi reproducere, iar în jocurile desfăşurate în grădiniţă trebuie 
să fie în concordanţă cu particularităţile psiho-individuale ale copiilor. 

La vârsta preşcolarã, activitatea de învãţare, ce abia se contureazã, are o mare încãrcãtura afectivã. 
Noţiunile noi învãţate vor fi cu atat mai accesibile, cu cât vor fi prezentate în cadrul unor  forme de activitãţi   
mai atractive, mai  interesante. 

În cadrul activitãţilor instructiv – educative am cãutat sã stârnesc curiozitatea  şi sã le stimulez 
satisfacţia lucrului. Sarcina este de a-i stimula pe copii pe calea cunoaşterii, încurajându-i, ajutandu-i sã 
depãşeascã dificultãţile prin efort propriu. Copilul trebuie pus în situaţia de a simţi satisfacţia muncii depuse 
de el. 

 
Bibliografie:  

• Florica Mitu, Ştefania Antonovici, “Metodica activităţilor de educarea limbajului în 
învăţământul preşcolar, 2005, p. 16”) 

• Tomulescu Florentina Cornelia, ”Rolul jocului  didactic  în   dezvoltarea preşcolarului” 
lucrare metodico – ştiinţifică pentru obţinerea gradului didactic I, 2016 
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Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții 

 

Prof. Top Ioana-Andrea 

Gradinita cu P. P. ,,Licurici,, Cluj-Napoca 

 
Educația este un proces împărțit între părinți și profesori, al cărui obiectiv este formarea integrală a 

copiilor. Pentru a duce la bun sfârșit o educație integrală este necesar să existe canale de comunicație și 
acțiuni ale familiei cu școala, doar așa se produce dezvoltarea intelectuală, emoțională și socială a copiilor, 
în cele mai bune condiții. Colaborarea familiei cu școala/grădinița dezvoltă copiilor impresia că, deși se 
află în două spații diferite, ele sunt complementare. Participarea activă a părinților în viața școlară a copiilor 
se materializează printr-o mai bună autostimă a copiilor, un randament școlar mai bun, relații și atitudini 
pozitive ale părinților despre școală. Familia și școala trebuie să împartă responsabilitățile în educarea 
copiilor. Ambii au un rol fundamental în dezvoltarea integrală a copilului. Colaborarea familiei cu 
grădinița/școala are o importanță majoră, cu efecte pozitive asupra elevilor, părinților, profesorilor, școlii 
și comunității. 

 Între familie și școală trebuie să existe o comunicare foarte strânsă. Dacă un profesor vrea să educe, 
trebuie să colaboreze cu părinții, pentru ca efortul pe care îl realizează la clasă să aibă continuitate și în 
restul zilei. 

 Atât școala cât și familia sunt responsabile de: 

➢ Transmiterea de norme, valori și obiceiuri; 
➢ Dezvoltarea autonomiei copilului; 
➢ Transmiterea de cunoștințe (deși acest proces are loc în școală, familia transmite copilului 

modalități de învățare, completează cunoștințele și dezvoltă dragostea pentru lectură); 
➢ Învățarea responsabilităților (implică acceptarea normelor de comportament, de ordine, 
➢ curățenie, mici responsabilități familiare și școlare). 

În societatea noastră, educația familiară și școlară joacă un rol foarte important în achiziția de 
cunoștințe și comportamente ale copilului, de aceea ambii trebuie să aibă responsabilități și roluri 
complementare. O bună interacțiune între școală și familie, oferă copilului o imagine de apropiere între 
persoanele care se ocupă de el, astfel, acesta se simte familiar și în siguranță în cadrul școlii. 

Fiecare relație familie-profesor este unică și originală, de aceea trebuie să fie individualizată și bazată 
pe încredere și cunoaștere reciprocă.  

Există mai multe forme concrete de colaborare dintre grădiniță și familie, ele se deosebesc în funcție 
de scopul urmărit și de modul de realizare: 

➢ Referatele prezentate în fața părinților cu anumite prilejuri, cu teme pe bază de fapte și date 
concrete (ex.”Influența familiei asupra personalității copilului); 

➢ Organizarea unor expoziții cu lucrări executate de copii; 
➢ Participarea părinților la activități demonstrative; 
➢ Convorbirile cu familia (pot avea loc spontan sau organizat, din inițiativa 

educatoarei/profesorului sau a părinților); 
➢ Consultări individuale; 
➢ Vizitele-constituie o altă formă de colaborare.Includem aici ambele variante, vizitarea 
➢ familiei de către cadrul didactic și vizitarea unității de învățământ de către părinți; 
➢ Organizarea de activități extracurriculare, organizate și desfășurate împreună cu părinții 
➢ (vizite la muzee, patiserii, fabrici, etc); 
➢ Participarea părinților alături de copii la diverse ateliere de lucru, organizate de cadrul 
➢ didactic; 
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➢ Serbările copiilor cu diferite ocazii (Crăciun, 8 Martie, Sfârșit de an școlar, etc). 

În concluzie, familia și școala sunt cele care influențează dezvoltarea individului și procesul educativ, 
de aceea este foarte importantă colaborarea tuturor celor care intervin în procesul de dezvoltare și formare 
al copilului. 
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Importanța activităților educative                                                                                            
realizate în parteneriat cu părinții 

TOPALA GEORGIANA-DANIELA –  

C.J.R.A.E. Mehedinti 
 
Procesul educării unui copil este un fenomen complex, care presupune cooperarea mai multor factori. 

Doi dintre factorii care au un rol esenţial în educaţie sunt, fără îndoială, familia şi şcoala. Dacă până la 
intrarea copilului într-o formă de învăţământ rolul principal îi revine familiei, după integrarea acestuia într-
o formă de învăţământ rolul primordial îi revine şcolii.  

Acţiunile celor doi agenţi educativi trebuie să se afle într-un raport de complementaritate, fiind 
necesară o permanentă cooperare care se poate realiza printr-o multitudine de forme şi modalităţi. O 
modalitate eficientă prin care se poate realiza colaborarea dintre şcoală şi familie îl reprezintă parteneriatul 
şcoală-familie. Scopul principal al acestuia este realizarea unor condiţii optime pentru derularea procesului 
educativ.  

Totodată se are în vedere astfel, implicarea şi responsabilizarea celor doi factori implicaţi în educaţia 
copilului, familia şi şcoala, în beneficiul copilului, care este beneficiarul direct al educaţiei. 

Lectoratele cu părinţii: reprezintă o formă de dezbatere a unor probleme de educaţie a copilului în 
familie şi în şcoală. Învăţătorul/dirigintele poate stabili anumite teme educative care să îi ajute pe părinţi să 
îşi cunoască mai bine propriul copil, să aprecieze corect comportamentul acestuia, să fie capabili să ia 
anumite măsuri pentru limitarea comportamentelor negative, să dobândească anumit tehnici, metode prin 
care pot să îşi ajute copiii.  

Învăţătorul/ dirigintele are posibilitatea de le recomanda şi chiar de a le pune la dispoziţia părinţilor 
anumite lucrări de specialitate în vederea îmbunătăţirii cunoştinţelor psihopedagogice ale acestora. La unele 
dezbateri pot participa şi copiii alături de părinţi, mai ales atunci când tema propusă cere şi participarea 
acestora la rezolvarea ei, precum: cum îmi ajut copilul în rezolvarea sarcinilor şcolare, sau autoritatea 
părinţilor şi cuminţenia copiilor.  

La unele dezbateri pe teme de comportament responsabil pot fi invitaţi reprezentanţi din cadrul 
justiţiei, poliţei rutiere, penitenciarului, centrul de prevenţie antidrog care să le prezinte acestora 
consecinţele nerespectării legilor, şi responsabilizarea acestora. 

Colaborarea dintre şcoală şi familie presupune nu numai o informare reciprocă cu privire la tot ceea 
ce ţine de orientarea copilului ci şi pregătireapărinţilor pentru toate problemele ce le comportă această 
acţiune. În ceea ce priveşte relaţia şcoala-familie se impun deschideri oferite părinţilor privind aspectele 
şcolare, psihopedagogice, pe lângă aspectele medicale, juridice etc. O bună colaborare între familie și scoală 
se poare realiza prin parteneriate.  

Motivul principal pentru crearea unor astfel de parteneriate este dorinţa de a ajuta elevii să aibă succes 
la şcoală și, mai târziu, în viață. Atunci când părinţii, elevii și ceilalţi membri ai comunității se consideră 
unii pe alţii parteneri în educaţie, se creează în jurul elevilor o comunitate de suport care începe să 
funcţioneze.  

Parteneriatele trebuie văzute ca o componentă esenţială în organizarea școlii şi a clasei de elevi. Ele 
nu mai sunt de mult considerate doar o simplă activitate cu caracter opţional sau o problemă de natura 
relaţiilor publice.  

Parteneriatele dintre școli, familii și comunitate pot ajuta profesorii în munca lor; perfecţiona 
abilităţile şcolare ale elevilor; îmbunătăţi programele de studiu și climatul şcolar; îmbunătăţi abilităţile 
educaţionale ale părinţilor; dezvoltă abilităţile de lideri ale părinţilor. 

 
Bibliografie: 
- Ezechil Liliana- ,,Comunicarea educaţională în contextul şcolar”, EDP, Bucureşti, 2002.  
- Stăiculescu Camelia-,,Şcoala şi comunitatea locală”-parteneriat pentru educaţie-Ed.ASE, Bucureşti, 

2007  
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“MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ! TRADIȚII ȘI OBICEIURI” 
Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții 

Prof. înv. primar, Torzsa Ibolya 

Şcoala Gimnazială “Kicsi Antal” 

Loc. Turia/Jud. Covasna 

 
 

Una dintre cele mai importante condiţii ale creşterii eficienţei activităţii educative desfăşurate cu 
elevii o constituie asigurarea unei depline unităţi de acţiune a tuturor factorilor educativi: şcoală, familie, 
comunitate. Dacă este adevărat că şcoala este factorul de care depinde în mod covârşitor devenirea 
personalităţii umane, tot atât de adevărat este că educaţia coerentă nu poate face abstracţie de rosturile 
familiei în această comuniune.  

Şcoala şi familia sunt două instituţii care au nevoie una de alta. Şcoala şi familia trebuie să găsească 
făgaşul colaborării autentice bazată pe încredere şi respect reciproc, pe iubirea faţă de copil, să facă loc unei 
relaţii deschise, permeabile, favorizante schimbului şi comunicării de idei.  

Este necesar ca părinţii să îşi schimbe optica pe care o au asupra întâlnirilor din mediul şcolar, 
aceastea putând deveni un sprijin real în îmbunătăţirea relaţiei dintre părinte şi copil, părinte şi cadru 
didactic. Cercetările arată că „în programele în care părinţii sunt implicaţi elevii au performanţe mai mari 
la şcoală decât aceleaşi programe, dar în care părinţii nu sunt implicaţi”  (Henderson şi Nancy, 1995). 
Gradul de implicare al părinţilor în viaţa şcolară a copiilor lor influenţează şi rezultatele acestora, în sens 
pozitiv: cu cât părinţii colaborează mai bine cu şcoala, cu atât notele copiilor sunt mai mari. Educaţia nu 
este un proces de care este responsabilă în mod exclusiv şcoala, dar nici părinţii; este un proces al cărui 
succes depinde de colaborarea dintre cele două părţi implicate.  

Copilul trăieşte un sentiment de mândrie atunci când părinţii  săi se implică în activităţile şcolii sau 
îi sprijină în realizarea sarcinilor de învăţare. În mod sigur aceste fapte au ecouri pozitive în formarea 
personalităţii copilului, în conştiinţa lui. Ca urmare îşi va respecta mai mult părinţii, va învăţa să aprecieze 
munca celorlalţi, îi va fi asigurat succesul şcolar. Dăruirea, tinereţea, experienţa, profesionalismul, puterea, 
curajul, interesul, dedicarea, perseverenţa, implicarea, sensibilitatea sunt câteva din calităţile şi în acelaşi 
timp valorile unui mare pedagog care, prin implicarea eficientă a părinţilor în dezvoltarea intelectuală a 
copiilor, asigură o educaţie de calitate. 

O bună colaborare între familie și şcoală se poate realiza prin parteneriate. Motivul principal pentru 
crearea unor astfel de parteneriate este dorinţa de a ajuta elevii să aibă succes la şcoală și, mai târziu, în 
viață. Atunci când părinţii, elevii și ceilalţi membri ai comunității se consideră unii pe alţii parteneri în 
educaţie, se creează în jurul elevilor o comunitate de suport care începe să funcţioneze. Parteneriatele 
trebuie văzute ca o componentă esenţială în organizarea școlii şi a clasei de elevi. Ele nu mai sunt de mult 
considerate doar o simplă activitate cu caracter opţional sau o problemă de natura relaţiilor publice.  
Parteneriatele dintre școli, familii și comunitate pot ajuta profesorii în munca lor; pot perfecţiona abilităţile 
şcolare ale elevilor; pot îmbunătăţi programele de studiu și climatul şcolar. 

Un parteneriat eficient şcoală – familie este dorinţa oricărui învăţător. Activităţile desfăşurate în 
parteneriat facilitează înlăturarea barierelor de comunicare dintre participanţi, clarifică unele probleme ivite 
la nivelul grupului de elevi, îndeamnă la autocunoaştere, la autodepăşire, la găsirea acelei soluţii care să 
conducă la realizarea obiectivelor propuse. 

Sărbătorile de iarnă au fost, sunt şi vor fi mereu un prilej extraordinar de a arăta colaborarea strânsă 
care există între părinţi şi şcoală. 

Decembrie este o lună de magie! Atunci ,,se coc” cele mai frumoase sărbători (sărbătorile de iarnă), 
care ne învăluie cu magia aromelor, a culorilor şi a iubirii! Miracolul iubirii este omniprezent în această 
perioadă sfântă a anului.  O lume de poveste! Aşa s-ar putea numi perioada aceasta, în care parfumul 
cozonacilor se împleteşte cu cel al brazilor şi al scorţişoarei sau cu cel al citricelor. Copiii din clasa mea au 
învăţat în cadrul activităţilor instructiv-educative desfăşurate la clasă, despre frumuseţea şi magia  lunii 
decembrie. Însoţiţi de părinţi şi îndrumaţi de mine, ei au participat la activitatea educativă cu tema 
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Ornamente pentru bradul de Crăciun. La începutul activităţii s-au purtat discuţii despre anotimpul iarna şi 
despre sărbătorile din luna decembrie, copiii având misiunea de a confecţiona podoabe pentru bradul de 
Crăciun. Într-o atmosferă de bună dispoziţie, copiii ajutaţi de părinţi au confecţionat globuleţe, steluţe şi 
îngeraşe.  La sfârşitul activităţii, elevii  şi părinţii au împodobit bradul, au cântat colinde, au dăruit şi primit 
din bucuria şi emoţia sărbătorii de Crăciun şi au servit dulciuri. Scopul întâlnirii a fost dezvoltarea relaţiei 
părinte-copil, școală-familie, în vederea eficientizării demersului educaţional. 

Educaţia este o acţiune la care îşi dau concursul şcoala, familia, întreaga societate, iar colaborarea 
este absolut necesară. Colaborarea  eficientă şcoală – familie reprezintă o reuşită a procesului educaţional. 

 
 
 

Bibliografie: 
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Editura Miniped, Bucureşti, 2005. 

2. Godfrey Claff-,,Parteneriat şcoală-familie-comunitate”- ghid pentru cadrele didactice, Editura 
Didactică şi Pedagogică, R.A., Bucureşti, 2007 
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Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții 

 

Tothăzan Mirela,  

Grădinița cu P.P. „Licurici”, Cluj-Napoca 
 

Rolul familiei în viața preșcolarului este acela de partener. Ca urmare, părinții ar trebui să se implice 
activ: să fie prezenți în sala de grupă și să participe la activități, să ia parte la luarea deciziilor cu privire la 
educația din grădiniță și să participe la toate manifestările pe care grădinița le organizează. 

Gradinița și familia sunt doi factori primordiali în educația copiilor, cărora le revine rolul de „verigă 
inițială a educației permanente a individului...” (Glava, 2002, pg. 229).  Familia este cel mai puternic agent 
socializator în dezvoltarea copiilor, mediul în care copilul se naşte, trăieşte, şi se formează pentru viaţă. 
Părinții sunt primii educatori ai copilului, sunt cei care îl cunosc cel mai bine, încă de la naștere și care, 
reprezintă un model pentru copii.  

Grădinița este primul mediu socializator al copilului și principalul partener educativ al familiei, care 
trebuie să găsească o punte de legătură cu familia, prezentând acesteia noi căi spre educație,  în beneficiul 
copiilor. În grădiniță, actul educațional are o eficiență sporită dacă este implicată familia precum și ceilalți 
factori educaționali stabilindu-se un sistem unitar și coerent de cerințe.  

Părinții au posibilitatea să-și cunoască mai bine copiii, modul lor de manifestare în viața de grup, în 
viața socială. Implicarea părinţilor nu înseamnă numai sprijin material sau discuţii despre problemele 
copilului fiecăruia, ci înseamnă implicare în problemele întregii grupe de preşcolari. În acest scop, 
constituirea unor relaţii pozitive între familie şi grădiniţă conduce la unificarea sistemului de valori şi 
cerinţe legate de copil. 

Pentru o colaborare eficientă cu familia, în primul rând, educatoarea trebuie să manifeste interes 
pentru cunoșterea condițiilor de viață ale copilului. Efectuând vizite la domiciliul preșcolarului, educatoarea 
va putea observa relațiile dintre părinți și copii, gradul de implicare al părinților în activitățile educaționale 
și în jocul copiilor, condițiile de igienă, programul nutrițional sau de distracție al copilului. Totodată, ea va 
invita părinții în sala de grupă, îi va implica în procurarea materialelor necesare dotării centrului tematic și 
a zonelor de interes și în organizarea și desfășuraea unor activități.  

Participând la activitățile din grădiniță, părinții vor exersa cu copiii și acasă și îi vor ajuta astfel să-și 
cultive unele deprinderi intelectuale și practice. Totodată, după ce au lucrat alături de micuți în centrele de 
interes, părinții vor fi mai receptivi la solicitările educatoarei în ceea ce privește dotarea acestor centre cu 
materialele necesare, în conformitate cu tema abordată și cu particularitățile copiilor.  

Un alt mod de colaborarea al grădiniței cu familia constă în informarea teoretică a părinților cu privire 
la comportamentul copiilor în grădiniță și la dezvoltarea psihopedagogică a acestora. Ca urmare, 
educatoarea va discuta cu părinții la începutul și la sfârșitul programului, în cadrul unor lectorate și ședințe 
cu părinții, cu prilejul organizării unor activități festive, a unor excursii, drumeții sau vizite, sau ori de câte 
ori are ocazia, sau este necesar. Pentru ca părinții să manifeste deschidere și încredere față de educatoare, 
aceasta trebuie să dea dovadă, în relațiile cu aceștia de bunăvoință și profesionalism, să colaboreze și să 
coopereze cu ei, să dialogheze și să empatizeze, să nu-i critice ci să le facă unele recomandări cu delicatețe.    

Fiind tratați cu încredere, părinții își vor arăta mai ușor diponibilitatea pentru rezolvarea unor 
probleme legate de copil, vor fi mai deschiși la sugestiile educatoarei și vor participa cu entuziasm la 
activitățile cuprinse în parteneriatul pe care educatoarea îl încheie cu ei, la începutul anului școlar. Acest 
parteneriat aduce beneficii tuturor agenților implicați în educație. Ca urmare, părinții vor învăța mai multe 
despre dezvoltarea copilului, îi vor cunoaște prietenii și vor stabili relații de prietenie cu alți părinți.  

Educatoarea va putea să-și individualizeze activitatea, să lucreze pe grupuri mici, să afle lucruri 
interesente despre talentele și pasiunile părinților, să beneficieze de sprijinul acestora în amenajarea 
spațiului educațional. Iar copilul se va simți mai în siguranță alături de părinți, va beneficia de mai mult 
timp și atenție din partea educatoarei și de un mediu educațional mai bogat.   
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Parteneriatul dintre grădiniţă şi familiile copiilor, desfăşurat în termeni amiabili şi de respect reciproc, 
oferă ambelor părţi implicate în educație posibilitatea de a acţiona, influențând pozitiv dezvoltarea globală 
a copilului. 
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 ACTIVITĂȚILE EDUCATIVE  - PUNTE DE LEGĂTURĂ                               
ÎNTRE ȘCOALĂ ȘI FAMILIE 

 

Prof. înv. primar, Trăistaru Cerasela-Elena 

Liceul Tehnologic Turceni - Structura  Stramba-Jiu, jud. Gorj  
 

Pentru a obtine succesul scolar,elevul trbuie sustinut de catre scoala si familie,in eforturile sale.O 
buna colaborare dintre scoala si familie ajuta foarte mult elevul in perioada scolaritatii mici.Cei doi 
parteneri-scoala si familia-au un singur scop,acela de a-l ajuta pe elev in drumul sau  spre sucesul scolar. 

Implicarea parintilor in activitatile de la clasa ,dar si in activitatile extracurriculare,isi va pune 
amprenta  asupra dezvoltarii copilului.Prin implicarea parintilor in diferite activitati alaturi de copii,ai 
convingerea ca ei vor sa investeasca in dezvoltarea personala a copilului,ai onvingerea ca ei pot atrage 
resurse material si financiare  atat de necesare in buna  desfasurare a actului educational.Poti sa ai 
convingerea ca ei vor achizitiona informatii si cunostinte  corecte,pe care sa le foloseasca in educarea 
copiilor,ca vor crea  cu usurinta un mediu educativ pozitiv,favorabil pentru stimularea continua a invatarii 
spontane a copilului. 

Invatamantul primar constituie o temelie solida in realizarea personalitatii copilului.Educatia in 
familie constituie prima scoala a copilului,continuata  sau combinata u educatia primita la scoala pentru 
viata sociala,care este mereu in schimbare.Scoala si familia reprezinta doi poli de rezistenta ai educatiei ce 
vor  contribui la permanent prin mijloace specific la formarea tinerilor. 

Copilul traieste totusi in doua lumi diferite:una a familiei,plina de afectivitate,iar a doua ,cea a 
scolii,care este incarcata de exigente.Aceste doua lumi trebuie sa se competeze,sa se sustina,asigurand astfel 
o buna integrare a copilului in activitatea scolara,dar si in viata sociala. 

Obietivul principal al colaborarii dintre familie si scoala,in perioada scolaritatii mici este acela de 
sustinere a eforturilor copilului in obtinerea sucesului scolar.La scoala,copilul va trai si va experimenta 
deprideri sociale necesare pentru viata.In activitatile desfasurate ,trebuie avute in vedere atat punctele forte 
,car si puntele slabe ale elevului. 

O buna cunoastere a elevului,folosirea metodelor interactive asigura o oportunitate elevilor sa se 
afirme atat individual,cat si in echipa.Elevii vor fi ajutati astfel sa treaca peste retineri,sa-si exprime liber 
opiniile,sa vorbeasca despre aceste activitati la care participa,sa vorbeasca despre calitatiile si defectele 
lor.Elevul este pus in situatia de a-si pune in valoare toate calitatiile care-i definesc personalitatea facandu-
l participant activ,dar si colaborator,partener in ducerea la bun sfarsit a  activitatile propuse. 

In domeniul colaborarii scoala-familie,un punct de plecare este cunoasterea in prealabil a parintilor 
de catre cadrul didactic,cunoasterea familiei si a climatului familial.Pentru parinti,adunarile colective 
reprezinta prilejuri de autoevaluare,de sporire a competentelor educative. In toate intalnirile dintre parinti 
si scoala,elevii sunt  implicati ca si partener de  dialog,ca beneficiari ai unor servicii educationale de calitate 
necesare dezvoltarii armonioase a personalitatii. 

Implicarea  parintilor in aceste parteneriate si proiecte,alaturi de scoala va pune amprenta si asupra 
implicarii copiilor cu CES in programul scolii.Fiind parteneri in educatie,parintele furnizeaza  informatii 
despre specificul dezabilitatii copilului,precum si date despre contextul de dezvoltare al acestuia.Ei pot 
informa  si despre factorii negativi  ce ii pot tulbura pe elevii cu dezabilitati,factori ce trebuie evitati. 

Parintii sunt persoanele care cunosc cel mai bine copilul si constituie o buna sursa de consultanta 
pentru cei care lucreaza cu copii lor si sunt principalii sustinatori ai copilului. 
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In toate cazurile,implicarea parintilor s-a dovedit benefica pentru educatia copiilor.Cu cat implicarea 
se manifesta mai devreme,cu atat mai bine pentru dezvoltarea copiilor,avand un efect  pozitiv asupra 
atitudinii si asupra dezvoltarii comportamentului copiilor. 

Parintii tind sa creada ca nu au nici o importanta,dar sunt placut surprinsi de cat de mult conteaza 
implicarea lor,indiferent de abilitatiile lor intelectuale sau de statutul lor social. 
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE                                                                    
ÎN PARTENERIAT CU PĂRINŢII 

Prof. TRANCĂ MARIA-CRISTINA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ GURA-VĂII, BUJORENI 
 

Școala îl învață pe copil să se situeze printre semeni , să se obișnuiască cu anumite cerințe și realități 
sociale. Dar educația în familie constituie prima școală a copilului , partea cea mai importantă a pregătirii 
lui pentru viața socială și productivă. Familia trebuie să fie prima instituție socială care se preocupă de 
asigurarea condițiilor necesare dezvoltării normale a copilului. Școala și familia sunt cei doi poli de 
rezistență ai educației, care contribuie prin mijloace specifice la formarea tinerilor. 

Odată cu intrarea în școală, copilul trăiește în două lumi diferite: una a familiei, colorată încă de 
afectivitatea primei copilării, cealaltă, a școlii, încărcată de noi exigențe și de promisiunile viitorului, la fel 
de importante. Dacă aceste medii educaționale se completează și se susțin, ele asigură într-o mare măsură 
buna integrare a copilului în activitatea școlară și, pe plan mai general, în viața socială. 

Obiectivul cel mai important al colaborării dintre școală și familie în perioada școlarității mici îl 
reprezintă susținerea eforturilor copilului pentru ca acesta să dobândească primele instrumente ale muncii 
intelectuale și să obțină succesul școlar. Clasa reprezintă pentru elevi al doilea mediu de socializare, după 
familie. Aici elevul va trăi și experimenta, va învăța deprinderi sociale necesare pentru viață. 
În activitatea pe care o desfășurăm, am pornit întotdeauna de la „punctele forte”ale elevilor și cele ale 
noastre ca profesor, cum ar fi: ce știe elevul , ce poate să facă, ce îi este îngăduit să realizeze, spre ce are 
înclinații, de ce abilități didactice dispune. 

Apoi am avut în vedere”punctele slabe”pe care vrem să le îndreptăm(ce nu știe elevul, ce n-a înțeles, 
ce nu poate să facă, ce nu ne este îngăduit nouă ca învățători să facem). Este necesară o bună cunoaștere a 
elevilor și totodată o bună cunoaștere a forțelor proprii. Folosirea metodelor interactive ( discuțiile 
colective, interpretarea de roluri, rezolvarea în grup a unor probleme, efectuarea de experiențe) asigură 
condițiile oportune elevilor să se afirme atât individual, cât și în echipă. 

Am ajutat elevii să treacă peste rețineri, să-și exprime în mod deschis opiniile personale, să vorbească 
despre evenimentele la care participă , despre calitățile și defectele lor. Elevii au dobândit nu numai curajul 
exprimării unor opinii, ci și respectul pentru părerile colegilor, ale părinților, pentru adevăr. În felul acesta 
am pus pe fiecare elev în situația de a-și exercita, în clasă, principalele însușiri care-i definesc personalitatea, 
făcându-i participanți activi, dar și colaboratori, parteneri ai noștri în ducerea la bun sfârșit a tuturor 
activităților. 
Calitatea proceselor de comunicare ce se stabilesc în grupul școlar depinde de potențialul comunicativ al 
fiecăruia dintre membrii lui. Educatorul trebuie să dețină înainte de toate, bune calități de mediator pentru 
a-i facilita procesul stabilirii unor interacțiuni directe, sincere, bazate pe încredere între elevi, dar și între 
sine și fiecare dintre elevi. 

În domeniul colaborării școală-familie, punctul de plecare este cunoașterea prealabilă a părinților de 
către învățător, a familiei, a climatului familial. Activitatea educativă îmbracă și în școala noastră o 
multitudine de forme la următoarele nivele: comitetul de părinți, consiliul reprezentativ al părinților, vizitele 
la domiciliu, corespondența cu părinții, consultațiile pedagogice, implicarea părinților în activitățile școlii, 
activitățile nonformale(excursii, cercuri, serbări, aniversări, cursuri), consultații la cererea părinților. 
Numărul mare de contacte școală-familie nu asigură neapărat rezultate fructuoase.  

Întâlnirile colective cu părinții reprezintă cea mai “profitabilă”și democratică formă de colaborare a 
învățătorului cu familiile elevilor săi. Pentru învățător înseamnă un cadru de manifestare și de perfecționare 
a calităților sale manageriale, un moment optim de conștientizare și de mobilizare a părinților într-un 
parteneriat real, prilej de a învăța și el din experiența părinților. Pentru părinți , adunările colective 
reprezintă tot atâtea prilejuri de autoevaluare și de sporire a competențelor educative, de informare 

1598



pedagogică avizată, decide înțelegerea complexității fenomenului instructiv-educativ și a poziției pe care o 
ocupă în acest proces. 

În toate cazurile de întâlniri, contacte, proiecte, raporturi mutuale, au fost implicați, în mod egal, elevii 
ca parteneri de dialog și ca beneficiari ai unor servicii educaționale de calitate necesare dezvoltării 
armonioase a personalității. 
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COLINDE SI TRADITII DE  IARNA 

 

PROF. INV. PRIMAR: TRANECI DANIELA 

SCOALA GIMNAZIALA, COMUNA MILCOIU 

 
Dintre obiceiurile calendaristice cele mai răspândite şi mai spectaculoase, cu originea în credinţe şi 

mituri străvechi, sunt de bună seamă ciclurile legate de sărbătoarea Naşterii lui Iisus şi schimbarea anului. 
Crăciunul este polul în jurul căruia gravitează o multitudine de colinde, urări şi tradiţii specifice, care trimit 
spre vremuri demult apuse, dar ce se regăsesc, surprinzător, în contemporaneitate. În folclorul românesc 
Colindatul de Crăciun este cel mai important ciclu sărbătoresc popular tradiţional, cel mai bogat şi colorat 
prilej de manifestări folclorice. 

Deprinderea de a colinda, de a saluta cu mare bucurie Naşterea Domnului, de a-L întâmpina cu urări, 
daruri, petreceri, cântece şi jocuri este străveche. Colindatul deschide amplul ciclu al sărbătorilor de iarnă. 
Repertoriul tradiţional al obiceiurilor româneşti desfăşurate cu ocazia Anului Nou, dar şi a Crăciunului 
cuprinde: colinde de copii, colinde de ceată (colindele propriu-zise), cântecele de stea, vicleimul, 
pluguşorul, sorcova, vasilca, jocuri cu măşti, dansuri, teatru popular şi religios, etc. Cele mai bogate, mai 
variate şi mai strălucitoare din punct de vedere artistic sunt, alături de pluguşoare, colindele de ceată. 
Caracterul esenţial al sărbătorii este bucuria şi încrederea cu care omul întâmpină trecerea de la anul vechi 
la anul nou, începutul unei noi perioade de vegetaţie, al unei noi etape în viaţa lui şi a sătenilor săi, a 
colectivităţii în care trăieşte. 

Obiceiurile de iarnă se respectă în satele ialomiţene cu sfinţenie. Cetele de colindători cutreieră uliţele 
satelor şi gospodăriile ţărăneşti, făcând tradiţionalele urări. 

Farmecul melodiilor şi textelor poetice ale colindelor este inegalabil. Tinerei generaţii îi revine sacrul 
rol de a duce mai departe acest inestimabil tezaur popular. 

La colindat 
Adevăratul colindat se desfăşoară în seara şi noaptea de Crăciun. Colindătorii se adună în cete bine 

rânduite. Fiecare grup îşi alege un conducător numit de obicei „vătaf“ sau „jude“. Colindătorilor propriu-
zişi li se alătură câţiva flăcăi cu sarcina să poarte, în saci şi traiste, darurile primite. Pe vremuri, fiecare 
ceată putea să ia la colindat numai o anumită parte a satului, având grijă să nu pătrundă în zona ce se 
cuvenea alteia. 

Odată intraţi în curtea casei, colindătorii îşi deapănă repertoriul înaintea membrilor casei, adunaţi în 
prag. Cântecele sunt întotdeauna însoţite de dansuri. După ce cântecele şi dansurile din faţa casei s-au 
terminat, gazda îşi invită colindătorii în casă. Aici, înainte de aşezarea la masă pentru ospăţul comun, vătaful 
cetei porunceşte să se cânte alte câteva colinde. Numărul colindelor depinde în mare măsură de rangul 
gazdei şi de belşugul de daruri pe care ea urmează să le ofere colindătorilor. 

Unei singure melodii îi pot corespunde mai multe texte (versiuni locale, varianta laică sau creştină). 

Pluguşorul 
Urare tradiţională la români in preajma Anului Nou, pluguşorul a păstrat scenariul ritualic al unei 

invocări magice cu substrat agrar. El e întotdeauna însoţit de strigături, pocnete de bici şi sunete de clopoţei, 
dar plugul adevărat, tras de boi, a fost înlocuit cu timpul de un plug miniatural, mai uşor de purtat, sau de 
buhaiul care imită mugetul boilor. Textul pluguşorului şi-a pierdut astăzi caracterul de incantaţie magică. 
Recitată într-un ritm vioi, urarea devine tot mai veselă, mai optimistă, pe măsură ce se apropie de sfârşit. 
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Capra 
Acest obicei ţine, de regulă, de la Crăciun pana la Anul Nou. Măştile care evocă la Vicleim personaje 

biblice sunt înlocuite aici de masca unui singur animal, al cărui nume variază de la o regiune la alta: cerb 
în Hunedoara, capră sau turcă în Moldova şi Ardeal, borita (de la bour) în Transilvania de sud. În Muntenia 
şi Oltenia, capra e denumită „brezaia“ (din cauza înfăţişării pestriţe a măştii) şi obiceiul se practică mai ales 
de Anul Nou. 

Capra se alcătuieşte dintr-un lemn scurt, cioplit în formă de cap de capră, care se înveleşte cu hârtie 
roşie. Peste această hârtie se pune o altă hârtie neagră, mărunt tăiată şi încreţită în forma părului. În loc de 
aceasta se poate lipi şi o piele subţire cu păr pe ea. În dreptul ochilor se fac în lemn doua scobituri unde se 
pun două boabe de fasole mari, albe, cu pete negre, peste care se lipeşte hârtia neagră cu încreţituri sau 
pielea cu păr. În loc de urechi, capra are două găvane de lingură. Pe ceafă are patru corniţe, frumos 
împodobite cu hârtie colorată, pe care se află înşirate şiraguri de mărgele. În dosul coarnelor se află o 
oglindă care răsfrânge foarte mândru lumina de pe la casele unde intră capra noaptea. În cele două fălci de 
sus ale capului, se pune falca de jos, care se mişcă în jurul unui cui care nu se vede. Aceasta falcă este 
îmbrăcată la fel ca şi capul. Sub ceafă este o gaură în care se pune un băţ lung de un cot, de care se ţine 
capra. De partea de dinaintea fălcii de jos se află atârnat un clopoţel, iar de partea de dinapoi se află legată 
o sârmă. Dacă această sârma se lasă slobodă, partea de dinaintea fălcii de jos atârnă şi astfel gura caprei se 
deschide. Dacă s-ar trage scurt de sârmă, gura caprei s-ar închide printr-o clămpăneală seacă, de lemn. 
Fireşte clopoţelul sună. Atât băţul, cât şi sârma sunt acoperite cu un sac de formă tronconică, de pânză 
groasă de sac, care, pentru a sta umflată si a acoperi astfel pe cel ce va ţine capra de băţ, va clămpăni-o şi 
va juca-o, are legate pe dinăuntru nişte cercuri de sârmă sau de lemn. 

Masca este însoţită de o ceată zgomotoasă, cu nelipsiţii lăutari ce acompaniază dansul caprei. Capra 
saltă şi se smuceşte, se roteşte şi se apleacă, clămpănind ritmic din fălcile de lemn. Un spectacol autentic 
trezeşte în asistenţă fiori de spaimă. Mult atenuat în forma sa citadină actuală, spectacolul se remarcă mai 
ales prin originalitatea costumului şi a coregrafiei. Cercetătorii presupun că dansul caprei, precum şi alte 
manifestări ala măştilor (căiuţii-feciori travestiţi în crai, turca-masca de taur), întâlnite în satele româneşti 
la vremea Crăciunului provin din ceremoniile sacre arhaice închinate morţii şi renaşterii divinităţii. 

Sorcova 
Aparţinând obiceiurilor de Anul Nou, umblatul cu sorcova e mai cu seamă bucuria copiilor. Aceştia 

poartă o crenguţă înmugurită de copac sau o sorcovă confecţionată dintr-un băţ în jurul căruia s-au împletit 
flori de hârtie colorată. Numele de sorcovă vine de la cuvântul bulgar surov (verde fraged), aluzie la ramura 
abia îmbobocită, ruptă odinioară dintr-un arbore. Înclinată de mai multe ori în direcţia unei anumite 
persoane, sorcova joacă întrucâtva rolul unei baghete magice, înzestrate cu capacitatea de a transmite 
vigoare şi tinereţe celui vizat. Textul urării, care aminteşte de o vrajă, nu face decât să întărească efectul 
mişcării sorcovei. 

Steaua 
De la Crăciun şi până la Bobotează copiii umblă cu steaua, un obicei vechi ce se întâlneşte la toate 

popoarele creştine. 

Acest obicei vrea să amintească steaua care a vestit naşterea lui Iisus şi i-a călăuzit pe cei trei magi. 
Cântecele despre stea provin din surse diferite: unele din literatura bizantină ortodoxă, altele din literatura 
latină medievală a Bisericii Catolice, câteva din literatura de nuanţă Calvină şi multe din ele, chiar din 
tradiţiile locale. Micul cor al stelarilor, care intră în casă în zilele Crăciunului, cântă versuri religioase despre 
naşterea lui Iisus: „Steaua sus răsare“; „În oraşul Vitleem“; „La nunta ce s-a întâmplat“; „Trei crai de la 
răsărit“. 
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TRADIȚII ȘI OBICEIURI DE IARNĂ 

 

PROF. ÎNV. PREȘC. TRAȘCĂ DANIELA NICOLETA  

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,PETRE ȚUȚEA” BOTENI, JUD. ARGEȘ 
 

 

Pentru noi toţi, iarna nu este numai anotimpul zăpezii şi al frigului, ci şi acela al  bucuriilor prilejuite 
de atâtea datini şi obiceiuri legate de sărbătorirea Naşterii Domnului. 

Obiceiurile legate de sărbători fac parte din cultura tradiţională a neamului nostru. Este o mare bucurie 
că încă se mai păstrează în unele zone ale ţării aceste datini care ne ajută să înţelegem sărbătoarea respectivă 
precum şi să ne bucurăm împreună de Marele Praznic. Păstrarea acestor datini este o mărturie vie a faptului 
că avem o conştiinţă a neamului din care facem parte. 

Dintre obiceiurile calendaristice cele mai răspândite şi mai spectaculoase, cu originea în credinţe şi 
mituri străvechi, sunt de bună seamă ciclurile legate de sărbătoarea Naşterii lui Iisus şi schimbarea anului. 
Crăciunul este polul în jurul căruia gravitează o multitudine de colinde, urări şi tradiţii specifice, care trimit 
spre vremuri demult apuse, dar ce se regăsesc, surprinzător, în contemporaneitate. În folclorul românesc 
Colindatul de Crăciun este cel mai important ciclu sărbătoresc popular tradiţional, cel mai bogat şi colorat 
prilej de manifestări folclorice. 

Deprinderea de a colinda, de a saluta cu mare bucurie Naşterea Domnului, de a-L întâmpina cu urări, 
daruri, petreceri, cântece şi jocuri este străveche. Colindatul deschide amplul ciclu al sărbătorilor de iarnă. 
Repertoriul tradiţional al obiceiurilor româneşti desfăşurate cu ocazia Anului Nou, dar şi a Crăciunului 
cuprinde: colinde de copii, colinde de ceată (colindele propriu-zise), cântecele de stea, vicleimul, 
pluguşorul, sorcova, vasilca, jocuri cu măşti, dansuri, teatru popular şi religios, etc. Cele mai bogate, mai 
variate şi mai strălucitoare din punct de vedere artistic sunt, alături de pluguşoare, colindele de ceată. 
       Caracterul esenţial al sărbătorii este bucuria şi încrederea cu care omul întâmpină trecerea de la anul 
vechi la anul nou, începutul unei noi perioade de vegetaţie, al unei noi etape în viaţa lui şi a sătenilor săi, a 
colectivităţii în care trăieşte. 

Farmecul melodiilor şi textelor poetice ale colindelor este inegalabil. Tinerei generaţii îi revine sacrul 
rol de a duce mai departe acest inestimabil tezaur popular. 

În zona Olteniei tradiţiile de Crăciun sunt strâns legate de ritualuri de purificare şi de aflare a ursitului 
de către fetele nemăritate. În ajun are loc scormonitul în foc: toţi membri familiei, indiferent de vârstă, dau 
cu joarda în foc şi spun câteva versuri ce au menirea să protejeze gospodăria de boli şi să aducă un an nou 
bogat şi roditor. Câteodata sunt invitaţi şi colindătorii să facă acelaşi lucru. 

În ziua de Crăciun are loc un ritual al adunatului de gunoaie din curtea gospodăriei, pentru ca anul ce 
vine să aducă pui mulţi. În fiecare gospodărie sunt pregătite ,, colinzile” – beţe de alun curăţate de coajă; 
acestea sunt mai apoi trecute prin fum de pin. Femeia pregăteşte atâtea lumânări câte ,, colinzi” sunt şi 
găteşte un număr egal de colaci. Femeia bătrână din casă lua o ,, colindă”, o lumânare, un colac, nuci, mere, 
zahăr şi bomboane şi dădea de pomană unui membru al familiei, rostind numele unui mort. Apoi toată 
familia cina, iar cei mici plecau la colindat. 

Colindătorii sunt conduşi de un vătav sau vătrai; el intră primul în gospodăria omului şi el are rolul 
de a scormoni în foc; vătraiul primeşte de la gazdă o cotovaică – coajă de dovleac, cu seminţe de in, cânepă, 
porumb, grâu şi dovleac, pe care vătavul le aruncă în toate colţurile gospodăriei pentru ca anul ce vine să 
fie bogat şi roditor. Colindătorii primesc apoi covrigi, mere, pere, boabe fierte, colivă, ţuică fiartă şi vin. 
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Nu putem încheia fără a aminti obiceiul cel mai iubit de copii: datina Bradului de Crăciun - o practică 
veche, pe care unii o consideră chiar mai veche decât creştinismul şi care simbolizează ,,pomul vieţii”. Cei 
care îi atribuie o semnificaţie creştină spun că bradul este ,,pomul cunoaşterii binelui şi răului”, împodobirea 
acestuia cu mere roşii amintind de păcatul originar. De altfel, aşa a fost consemnat istoric primul brad 
împodobit despre care vorbesc documentele: în anul 1605, a fost înălţat la Strasbourg, într-o piaţă  publică, 
un brad împodobit cu mere roşii. Această tradiţie germană a cucerit rapid Europa, dar şi - mai apoi - America 
şi restul continentelor, prin intermediul coloniştilor care au populat Lumea Nouă. În zilele noastre, în ajunul 
Crăciunului, în fiecare casă se împodobeşte câte un brad (cu beteală, globuri, figurine, ghirlande, bomboane, 
artificii şi lumânări sau beculeţe). 

Noaptea, Moş Crăciun aduce daruri, pe care le pune sub brad bineînţeles, numai celor care merită. 

Crăciunul mai este numit şi sărbătoarea familiei; este ocazia când toţi se reunesc, părinţi, copii, nepoţi 
îşi fac daruri, se bucură de clipele petrecute împreună în jurul mesei, cu credinţa că prin cinstirea cum se 
cuvine a sărbătorilor vor avea un an mai bogat. 

 

1. M. Radulescu-Codin, Sărbătorile poporului, 1909, p. 89, apud I. Ghinoiu, op. cit., p. 281 
2. T. Pamfile, Mitologie românească, Ed. All, Bucureşti, 1977, p. 117 

3. I. Nicolau, Ghidul sărbătorilor româneşti, Ed. Humanitas, Bucureşti, 1998, p. 64 
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 POVEȘTILE IERNII 

Profesor învățământ primar Treșină Daniela 

Școala Gimnazială Nr. 38 ,,Dimitrie Cantemir” Constanța 

Proiect tematic cu desfășurare online 
 

 

PERIOADA:  1 decembrie 2020- 10 ianuarie 2021 

 

ARGUMENT:  

 

Adulții, aproape că uită să mai privească în jur şi să admire pentru o clipă mirajul iernii, magia 
sărbătorilor de iarnă, semnificaţia reală a acestora. Copiii, însă,  așteaptă cu nerăbdare Zâna Iarnă, moșul, 
spiridușii, cizmulițele cu cadouri, zăpada strălucitoare... 

Pentru a contribui măcar cu puţin la bucuria elevilor, am decis realizarea unui proiect cu tema 
,,Poveștile iernii”, proiect  care se va derula pe parcursul lunii decembrie, prin care să reînviem atmosfera 
de sărbătoare  pe care o aduce odată cu sosirea ei, Iarna.  

Iarna este anotimpul mult îndrăgit de copii, este anotimpul ce te conduce pe tărâmul basmului, într-o 
atmosferă plină de dragoste, linişte sufletească şi înţelegere. Acum, totul se schimbă în jurul nostru: stelele 
strălucesc mai puternic, aerul are miros de smirnă şi tămâie, iar noi îmbrăcăm haina blândeţii, pentru că 
acum, mai mult ca niciodată, trebuie să învăţăm ce este iertarea..  

Avem nevoie de Moş Nicolae şi de Moş Crăciun, avem nevoie de magia sărbătorilor de iarnă, căci 
aceste lucruri ne fac să deschidem uşa vieţii unui nou an. Avem nevoie de amintirile plăcute ce ne năpădesc 
în aceste zile speciale şi de hrana sufletească ce se naşte din emoţia pricinuită de apropierea sărbătorilor de 
iarnă.  

Activitățile se vor desfășura online, elevii vor da frâu liber imaginației, vor accesa diverse aplicații în 
realizarea produselor .  

 

SCOPUL: 

❖ consolidarea cunoștințelor copiilor despre tradițiile sărbătorilor de iarnă la români si 
importanța păstrării și transmiterii acestor tradiții. 

❖ sistematizarea cunoştinţelor despre anotimpul iarna, antrenând competențe dobândite din 
toate ariile curriculare 

GRUP ŢINTĂ: *  elevi ai claselor I – IV 

                        * comunitatea locală  

                        * părinţi 

RESURSE UMANE: elevi, cadre didactice, părinţi 

RESURSE MATERIALE: * calculator, imprimantă, consumabile 

                                         * aparat foto, casetofon, CD-uri, 

                                         * costume, coli A4, coli A3, carton colorat, hârtie glace,                                      
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RESURSE FINANCIARE: autofinanţare 

RESURSE INFORMAŢIONALE: reviste,  internet 

 

OBIECTIVE: 

 să prezinte personaje specifice iernii într-o manieră inedită/atractivă folosind diverse aplicații; 
  să participe la  activitățile propuse; 
 să manifeste creativitate în  alegerea costumelor; 
 să interpreteze într-un mod original personajul ales; 
 să colaboreze în realizarea unor produse / activităţi cu cei implicaţi în proiect 
 Să utilizeze aplicații diverse în realizarea temelor 

 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea şi conţinutul activităţilor Cine răspunde Termen 

1.  ,,Ghetuțele vesele”, realizate cu ajutorul 
unor aplicații 

oate cadrele didactice 
implicate în proiect 

 

10 decembrie 

2.  ,,Bradul magic”  

,,Felicitare animată” 

 

toate cadrele didactice 
implicate în proiect 

 

20 decembrie  

3.  ,,Sunt mesagerul iernii!”, prezentare costume 
cu interpretarea personajului  

toate cadrele didactice 
implicate în proiect 

20 decembrie  
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MAGIA SERBĂRILOR  LA VÂRSTA PREȘCOLARĂ 

 

PROF. TROFIN DANIELA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ GRUMĂZEȘTI, JUD. NEAMȚ 
 
         
”Copilăria este lumea miracolului și a magiei: este ca și cum creația ar răsări trandafirie din noapte, 

totul fiind proaspăt și uimitor.”  -Eugen Ionesco 
Vârsta preșcolară este, cu siguranță, temelia educativă a întregii vieți. Datorită acestei vârste, educația 

preșcolară capătă un caracter specific. Această perioadă, de îngrijire și educație, formează temelia întregii 
vieți de mai târziu. La reușita copilului în viață contribuie însă, în egală măsură, chiar dacă sub diverse 
aspecte și forme, principalii factori educaționali: familia, grădinița, școala și societatea în care trăim și care 
ne influențează viața. 

Activitățile extracurriculare contribuie la gândirea și completarea procesului de învățare, la 
dezvoltarea înclinațiilor și aptitudinilor preșcolarilor, la organizarea rațională și plăcută a timpului lor liber. 
Având un caracter atractiv, copiii participă într-o atmosferă de voie bună și optimism, cu însuflețire și 
dăruire, la astfel de activități. Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginația, bucuria și în dragostea 
din sufletul copiilor, dar să îi lași pe ei să te conducă spre acțiuni frumoase și valoroase. Scopul activităților 
extrașcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea copiilor în activități cât mai variate și 
bogate în conținut, cultivarea interesului pentru activități socioculturale, facilitarea integrării în mediul 
școlar, oferirea de suport pentru reușita școlară în ansamblul ei, fructificarea talentelor personale și 
corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. 

Activitățile extracurriculare, oferă cele mai eficiente modalități de formare a caracterului 
preșcolarilor, deoarece sunt factorii educativi cei mai apreciați și mai accesibili sufletelor acestora. Acestea 
oferă un moment de destindere, de bună dispoziție, obișnuindu-i pe preșcolari să–și stăpânească emoțiile 
provocate de prezența spectatorilor, părinți, colegi, bunici, prieteni și alte personaje necunoscute. 
Contribuția copilului la pregătirea și organizarea unui spectacol artistic nu trebuie privită ca un scop în sine, 
ci prin prisma dorinței de a oferi ceva spectatorilor: distracție , înălțare sufletească, plăcere estetică, 
satisfacție, respectarea unor linii melodice, executarea unor mișcări pe o melodie dată, interpretarea unor 
personaje , recitarea unor poezii. 

Menită să aducă frumosul artistic în viața copiilor, serbarea  contribuie, prin multiplele sale valențe 
educative, la educarea estetică a preșcolarilor, la dezvoltarea creativității, a spiritului de colaborare, la 
dezvoltarea sentimentului de apartenență la o echipă în care fiecare copil este pus în fața îndeplinirii unui 
rol, la dezvoltarea dragostei față de artă. 

Serbările sunt evenimente deosebite care încununează activitatea din timpul unui semestru sau al unui 
an școlar, ca de exemplu sceneta anotimpurilor. Prin conținutul și încărcătura emoțională pe care o 
declanșează, serbările au un rol educativ deosebit. Pentru ca o manifestare artistica să-și manifeste scopul, 
educatoarea trebuie să aibă în vedere următoarele: pregătirea artistică la un nivel corespunzător al 
repertoriului; pregătirea organizatorică(popularizarea acțiunii, asigurarea ținutei vestimentare a copiilor, 
crearea unui decor adecvat).  

Renunțarea la serbări sau organizarea lor superficiala, formală, înseamnă sărăcirea vieții sufletești a 
copiilor, după cum numărul lor prea mare duce la diminuarea stărilor afective, a trăirilor emoționale. 
Educatoarea trebuie să aibă o concepție clară și precisă asupra conținutului serbării, pornind de la o idee 
tematică, în jurul căreia să se grupeze toate punctele din program, pentru ca întregul să fie unitar și să 
comunice pregnant cu această idee. Reușita unei serbări trebuie sa fie consecința unei alegeri judicioase a 
celui mai accesibil program și a unei activități bine planificate de pregătire în cursul unei perioade mai 
îndelungate. 

Serbările stimulează și îmbogățesc imaginația creatoare și sfera cunoștințelor, prin vizionarea 
materialelor propuse, prin participare la ateliere de creație, prin dramatizarea unor opere literare cu diferite 
ocazii sau prin implicarea în desfășurarea șezătorilor literare. Copii trebuie să fie îndrumați să dobândească 
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în primul rând o gândire independentă, tolerantă față de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi 
și de a găsi modul de rezolvare a lor și posibilitatea de a critica constructiv. 

Programul unei serbări trebuie să cuprindă acele poezii, cântece, scenete care au o valoare artistica 
mai mare și care datorită acestui fapt declanșează impresii și emoții estetice mai puternice. Montajele 
literar- artistice se pregătesc cu grijă de către educatoare, stabilind genericul unui montaj, căutând versurile 
și cântecele adecvate. De asemenea este important ca în selecționarea textelor să se țină cont de întinderea 
acestora, în funcție de posibilitățile particulare și de vârstă a copiilor participanți la serbare.  

Reușita unei serbări este rezultatul unei bune pregătiri, asigurarea unei atmosfere calme și liniștite în 
timpul desfășurării acesteia. Serbarea de sfârșit de an școlar constituie de fapt o evaluare a aptitudinilor și 
înclinațiilor artistice dobândite și dezvoltate în cursul anului. Serbările din grădiniță ocupa un loc important 
în activitatea instructiv- educativă, ele vizând nu numai depistarea și dezvoltarea aptitudinilor, ci si 
valorificarea potențialului creativ al copiilor. 

Prin specificul lor de activitate extracurriculară, serbările reprezintă un nesecat izvor de satisfacții, 
bucurii, creează bună dispoziție, favorizează dezvoltarea copiilor din punct de vedere fizic și artistic. 
Importanța lor educativă constă în conținutul artistic prezentat, precum și în atmosfera sărbătorească, 
deschisă, ce se instalează cu acest prilej. 

 
 
 

Bibliografie:  
Dima S., Copilăria, fundament al personalității, Ed. Imprimeria Coresi, 1997. 
Dumitrana M., Copilul, familia, grădinița, Ed. Compania, București, 2000.  
Ecaterina Adina Vrăşmaş, Educaţia copilului preşcolar,  Editura Pro Humanitate, Bucureşti, 1999; 
 

  

1607



Sărbătorile de iarnă 

Școala Gimnazială Nr. 1 Rediu, Galați 

Învățător: Trofin Elena-Florina 
 

Ne regăsim într-o perioadă nouă, specială, la care niciunul dintre noi nu s-ar fi așteptat cu câteva luni 
în urmă, atunci când normalul dăinuia peste tot și părea chiar o banalitate. Iată că această nouă etapă a adus 
ineditul inclusiv în ramura educativă, noi încercând din răsputeri să ne adaptăm și să găsim vechilor 
activități și pasiuni, o nouă perspectivă. 

După ce ne-am bucurat de toamna generoasă, întâlnindu-ne cu piticii noștri, iată că iarna ne întâmpină 
pe toți cu surprize. De când ne știm sărbătorile de iarnă reprezintă un bun și puternic motiv de sărbătoare, 
în care copiii, împreună cu învățătorul aștern amintiri de neuitat prin colinde, poezii, serbări, șezători și 
multe alte minunății plăcute sufletului. Anul acesta, sărbătorirea venirii iernii, a Nașterii Domnului, a 
întâlnirilor cu minunile lui Moș Crăciun vor prinde un alt contur, vor avea un alt curent, însă mesajul va 
rămâne mereu același: mesaj care umple sufletele de împlinire, căldură și mulțumire. Așadar, anul acesta 
ne vom adapta întreaga traiectorie, pentru pregătirea și învățarea în mediul online. 

Alături de piticii clasei a III-a, am pornit în călătoria magică a iernii, sărbătorindu-l și așteptându-l pe 
Moș Nicolae. Pentru ca el să fie bun și darnic cu noi, i-am citit și cunoscut cu atenție legenda, iar mai apoi 
am confecționat ghetuțe în care Moșul să ne lase ceea ce crede el că merităm. Pe ghetuțe am lipit bobițe 
mici de vată care să imite blănița, iar pe restul ei, am lipit bobițe mici de hârtie creponată. Desigur, la sfârșit 
i-am atașat un șiret și am așezat-o la ușă, în speranța că Moșului îi va plăcea.  Fiecare copil a lucrat 
individual, din confortul propriului cămin, ajutat de modelul și îndrumările mele. 

Iată că spiritul iernii așterne visele albe. Timpul este generos cu noi și ne bucură cu câțiva fulgi de 
zăpadă, nu suficienți însă pentru un om strașnic de zăpadă. Nu vrem să treacă iarna, iar noi să nu ne 
conturăm pe retină silueta unei astfel de bucurii. Așadar, învățăm cum să facem unul dintr-o șosetă și câteva 
ceșcuțe cu orez. Fiecare copil își umple șosetuța cu orez. Cu ajutorul unei panglici mici, modelează și separă 
două mingiuțe din orezul aflat în șosetă. Cu atenție sporită vom coase doi nasturi, potriviți ca mărime de-a 
dreptul celo două mingiuțe. Alți năsturei mai mici vor ține locul ochișorilor și ai guriței. La sfârșit vom 
confecționa și o căciulă pentru omul nostru de zăpadă. 

Crăciunul se apropie cu pași repezi, iar asta înseamnă că trebuie să ne ocupăm de împodobirea 
bradului. Pentru a ne mări orizonturile imaginației, vom realiza un brăduț care va avea rolul de a-i salva pe 
cei naturali, de a-i lăsa să crească și mai târziu să ne ofere sănătatea. „BRĂDUȚUL MEU SPECIAL” va fi 
făcut din materiale reciclabile, ne va antrena imaginația și ne va oferi posibilitatea de a avea un brăduț unic, 
inedit. Fie că va fi făcut din carton, fie că va fi făcut din plastic, ori din hârtie sau material textil, acesta ne 
va insufla același mesaj emoționant: venirea Crăciunului și găsirea sub brăduț a cadourilor. Copiii vor primi 
sugestii și sprijin, iar timp de o săptămână vor lucra asupra proiectului. La final, ei își vor admira reciproc 
lucrările și își vor acorda note. Cea mai frumoasă lucrare va fi premiată. 

Dar pentru ca darurile Moșului să apară sub brad, copiii trebuie să fie cuminți și mai ales deștepți. 
Dăm startul concursului „SĂRBĂTORILE DE IARNĂ”, unde piticii vor compune un text sau o poezie în 
care să descrie ce gânduri și ce sentimente îi încearcă în preajma sărbătorilor, ce înseamnă pentru ei 
sărbătoarea Crăciunului și ce tradiții și obiceiuri se respectă în sânul familiei lor, legate de sărbătoarea 
Crăciunului. Fiecare copil își va prezenta lucrarea și va fi premiat cu o diplomă.  

Pentru că sărbătorile, în general, aduc cu ele timpul liber pentru joacă, alegem să ne jucăm într-un 
mod constructiv, antrenându-ne memoria. Astfel vom iniția un joc, în cadrul căruia fiecare copil va 
răspunde la întrebarea-titlu a jocului „CE-ȘI IA MOȘUL ÎN CĂLĂTORIA SA?”. Primul copil va oferi ca 
răspuns un cuvânt cu litera inițială A. Al doilea copil, va oferi ca răspuns un cuvânt cu litera inițială B, asta 
după ce va repeta cuvântul spus anterior, adică cel cu litera inițială A. Al treilea copil va oferi ca răspuns 
un cuvânt cu litera inițială C, nu înainte de a le reda pe cele cu A și B. Jocul ia sfârșit când unul dintre copii 
nu reușește să memoreze și să redea toate cuvintele, el ieșind din joc. 
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Dar să nu uităm că sărbătorile de iarnă sunt marcate de cel mai important eveniment al creștinătății: 
Nașterea Domnului Iisus Hristos. Copiii vor urmări un material interactiv realizat de mine cu ajutorul 
programului Jamboard, ei putând interveni cu idei, completări și răspunsuri. Materialul va prezenta 
povestea Nașterii Domnului Iisus Hristos și va sublinia: importanța acestei sărbători și celebrarea ei prin 
mersul la biserică; importanța și mesajul colindelor; va aduce în prim plan tradițiile și obiceiurile pe care 
oamenii le respectă în această perioadă (colindatul, împodobirea bradului, bucatele, etc). Pentru a mă 
asigura că totul a fost interpretat corect și că informația a fost captată, voi iniția un joc pe 
WORDWALL.NET despre sărbătoarea Crăciunului și Nașterea Domnului Iisus Hristos. 

Iată că, deși nu am fost pregătiți în prealabil pentru această situație, procesul instructiv-educativ își 
poate menține nivelul onorant pe care l-a avut dintotdeauna. Consider că situația dată ne-a ajutat să ne 
apropiem mai mult de piticii noștri, să ne bucurăm de mai mult timp pentru învățarea prin joc și  să ne 
adaptăm cu ușurință viitoarelor schimbări. 

Chiar dacă traversăm o perioadă grea și incertă, calitatea educației nu trebuie să fie compromisă. 
Copiii nu trebuie să simtă profund această schimbare radicală, trebuie să lucrăm interactiv, să ne ajutăm de 
metodele de instruire moderne, atât cât reușim. Trebuie să fim într-o perpetuă cercetare și adaptare pentru 
activitatea online, care ne poate oferi nenumărate oportunități și centre de interes, trebuie doar să le 
descoperim și să le punem în practică. Să nu uităm nicicând că fără educație, visurile dispar, așadar, 
indiferent de context noi, dascălii, nu trebuie să frângem aripile mult prea tinere, ci trebuie să le  sprijinim 
și să le oferim atât cât putem și chiar mai mult. 
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE                                                      
ÎNPARTENERIAT CU PĂRINŢII 

                                                          

Prof. Tuculia Florica 

Liceul Teoretic “Eftimie Murgu” Bozovici                                                                            
structura Grădiniţa P. N. Prilipeţ 

 

 

În fiecare an realizez un parteneriat cu părinţii copiilor pe care îi îndrum. 

Motivul realizării acestui parteneriat este necesitatea menţinerii  unităţii de cerinţe în educaţia 
copilului, necesitatea realizării unei legături reale între grădiniţă şi familie ca parteneri egali în educaţia 
copilului.     

Scopul acestui parteneriat este implicarea şi participarea reală a părinţilor în activităţile la grupă şi la 
cele extracurriculare.Ca obiective majore ale acestui parteneriat aş aminti: formarea părinţilor în spiritul 
ideii de parteneri egali în educaţia copiilor; convingerea părinţilor pentru a investi în dezvoltarea personală 
a copilului . 

Obiectivul cel mai important al colaborării dintre grădiniţă și familie în perioada preşcolariţăţii îl 
reprezintă susținerea eforturilor copilului pentru ca acesta să dobândească  primele instrumente ale muncii 
intelectuale. 

Între familie și grădiniţă trebuie să existe o comunicare foarte strânsă. Dacă o educatoare  vrea să 
educe, trebuie să colaboreze cu părinții, pentru ca efortul pe care îl realizează la grupă să aibă continuitate 
și în restul zilei. 

Fiecare relație familie-educatoare este unică și originală, de aceea trebuie să fie individualizată și 
bazată pe încredere și cunoaștere reciprocă. 

În concluzie, familia și școala sunt cele care influențează dezvoltarea individului și procesul educativ, 
de aceea este foarte importantă colaborarea tuturor celor care intervin în procesul de dezvoltare și formare 
al copilului. 
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”MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNA! TRADIȚII ȘI OBICEIURI” 

Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții 
 

Realizat de: prof. înv. preșc. Tudor Lucia 
 
Sărbătorile de iarnă de anul acesta vor avea un cu totul alt impact asupra tuturor, mai ales asupra celor 

mici. Nu se vor mai putea bucura de serbări, târguri de Crăciun, luminițe sau ieșiri în familie din cauza 
tuturor restricțiilor impuse. Încă de când am încetat activitatea în grădiniță și am trecut la activitățile online 
am încercat să organizez alături de copii cât mai multe lucruri frumoase care să le rămână amintire, în ciuda 
lipsei contactului față în față. Activitățile online alături de preșcolarii mei au mers greu, încet și, clar, nu în 
ritmul în care ar fi mers la grădiniță. Totuși, ei au doar 3-4 ani și sunt dependenți complet de părinți, 
majoritatea dintre aceștia având servicii de dimineața până seara. Începutul a fost cel mai greu, plin de 
nesiguranță, incertitudini și multe întrebări: ”Cum ținem activități online?”, ”Cum postăm materiale pe 
platformă?”, ”Cum facem jocurile și activitățile necesare?” și multe altele. 

Cea mai mare provocare a reprezentat-o găsirea unei perioade din zi în care părinții să aibă 
disponibilitatea de a participa cu copiii la activitățile pe care le-am propus. Pe toată perioada de școală 
online am lucrat cu preșcolarii (și, implicit, cu părinții acestora) 4 zile pe săptămână, marți și joi de la ora 
18:30 la 20 și miercuri și vineri de la ora 10 la 12, cu pauze după aproape fiecare activitate. Bineînțeles că 
nu am reușit să transpun întocmai activitățile din gradiniță în cele realizate la calculator, dar am folosit 
foarte mult joculețe interactive, filmulețe, prezentări PowerPoint și activități practice explicate foarte 
detaliat și/sau lucrate împreună. 

Printre aplicațiile pe care le-am folosit voi menționa câteva care m-au ajutat extrem de mult în această 
perioadă. În primul și în primul rând, pagina web Wordwall a fost un real ajutor. Prin intermediul ei am 
creat multe joculețe interactive, atractive și, bineînțeles, educative. Tot de aici am putut folosi și joculețe 
realizate de alți profesori, iar copiii mei au fost tare încântați de fiecare dată când le dădeam un nou joculeț. 
Un alt site foarte folositor a fost Storyjumper, cu ajutorul căruia am creat cărți de povești digitale pe care 
copiii să le poată asculta și vedea. Multe materiale utile le-am luat de pe Twinkl și le-am integrat în cadrul 
activităților zilnice. Pe lângă acestea, am mai conceput puzzle-uri virtuale, filmulețe, prezentări PowerPoint 
și mici ghiduri de instrucțiuni pentru părinți. 

 
 

 

 

 

 

Cu prilejul sărbătorilor de iarnă am realizat cu copiii mai multe activități despre Moș Nicolae, Moș 
Crăciun și tradiții specifice anotimpului: împodobirea bradului, cântatul colindelor. În săptămâna cu Moș 
Nicolae le-am spus povestea Sfântului Nicolae, am jucat jocuri de matematică și științe, am pictat ghetuțe, 
am confecționat bombonele din plastilină și am lucrat o ghetuță. Toate activitățile au fost realizate sincron 
cu copiii și părinții și s-au respectat etapele unei lecții obișnuite. Copiii au avut de lucrat și singuri, asincron, 
iar rezultatele le-au prezentat colegilor la fiecare întâlnire. 

În săptămâna cu tema ”Brăduleț, brăduț draguț” am ascultat povestea bradului de Crăciun, am 
confecționat decorațiuni pentru brad și brăduți din diverse materiale și cu ajutorul diferitelor tehnici: pictură 
cu palma, modelaj, colaje. Am încercat ca fiecare activitate să necesite materiale ușor de obținut și care să 
nu necesite o pregătire anterioară îndelungată. Tot în această săptămână am învățat câteva colinde și 
cântecele de iarnă, am repetat poezioare pentru serbare și am învățat un dans. 
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Referitor la Moș Craciun, am prezentat copiilor povești despre Moșul, am făcut un colaj de Crăciun, 
am pregătit biscuiți, am pictat globuri și am împachetat cadouri. Serbarea am realizat-o online, prin 
intermediul Google Meet, fiecare copil având de recitat o poezie scurtă. Am cântat cântecelele învățate 
anterior și am avut și un invitat surpriză: Moșul! Care a intrat online cu noi și le-a povestit copiilor că le-a 
ascuns cadorui în casa fiecăruia. 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Per total, această perioadă de sărbători a fost sărbătorită și petrecută cu copiii, chiar și prin intermediul 
Internetului și a dispozitivelor. Am fost alături unii de ceilalți, ne-am jucat, am cântat, am învățat lucruri 
noi și nu ne-am lăsat doborâți de distanță. Activitățile practice au fost foarte apreciate de copii, la fel și 
joculețele, filmulețelșe și poveștile. Iarna și sărbătorile ei rămân chiar și în această perioadă un prilej de 
bucurie, sărbătoare și bunătate. 
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MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ  

TRADIȚII ȘI OBICEIURI   

      ȘCOALA GIMNAZIALĂ COȘERENI 

     JUDEȚUL IALOMIȚA 

     PROF. ÎNV. PRIMAR  TUDORACHE MARILENA 
        

Sărbătorile de iarna la români încep de la Sf. Andrei (30 Noiembrie) şi ţin până la Sfântul Ion (7 
ianuarie). Este o îmbinare de tradiţii, obiceiuri şi datini - unele venite din perioada precreştină -  cu sărbători 
religioase creştine. Aceste sărbători dau un farmec aparte anotimpului friguros, impregnându-l cu bucurie, 
veselie, dar şi cu mister și trăiri spirituale.                                    

Sfântul Andrei este cel ce a propovaduit Evanghelia în părţile Traciei şi ale Scythiei, inclusiv în zona 
Dobrogei de azi. Este o sărbătoare religioasă, pe lângă care au loc o serie de practici tradiţionale (unele 
venind de la daci)cum ar fi: frecatul uşilor şi a ferestrelor cu usturoi (pentru a nu pătrunde spiritele rele), 
punerea de grău la încolţit (care să prevestească recolta anului viitor), ritualuri făcute de fetele tinere, pentru 
a-şi visa ursitul. 

Sfântul Nicolae (6 decembrie), considerat ocrotitorul săracilor, este cel care transformat în „Moş 
Nicolae”, aduce daruri copiilor. Aceştia, îşi pregătesc de cu seară ghetuţele, în care Moşul va pune darurile. 
Pentru cei care nu au fost cuminţi, Moşul va aduce o „nuieluşă”, care şi ea, peste timp, a căpătat statut de 
jucărie. 

Urmează cea mai importanta sărbătoare creştină a iernii, Crăciunul (Naşterea Domnului), dar înainte 
însă, este Ajunul Crăciunului (24 decembrie). În dimineaţa acestei zile (în unele zone cu o seară înainte), 
cete de copii, umblă din casă în casă, cu Colindul. Pentru colindele cântate în noapte, pe la uşi, pe la fereşti, 
copiii primesc covrigi, colaci, turte, mere, nuci şi tot felul de alte daruri. Pe lângă cetele de copii, sunt şi 
preoţi, care merg cu icoane în braţe,din casă în casă, pentru a stropi cu aghiasmă oamenii şi încăperile şi a 
anunţa prin cântec, „Naşterea Domnului Iisus Hristos”. 

În Ajun, se împodobeşte şi bradul şi se pregătesc darurile, ce vor fi aduse de Moş Crăciun. Acesta 
„va intra pe hornul sobei cu desaga plină de daruri”.  Colindele răsună în toată ţara, până în ziua de Crăciun 
(25 decembrie), mare bucurie şi binecuvântare pentru creştini. În unele zone, colindele se prelungesc până 
la Anul Nou. Fie ele religioase, sau laice, colindele româneşti creează o atmosferă încărcată de spirit şi 
mister, dar şi de bucurie şi stare de bine. Copiii în cete mici umblă cu Steaua, simbol al stelei  ce au  călăuzit 
pe cei „Trei Magi de la Răsărit”, în căutarea pruncului Iisus. 

Adevarata înnoire a timpului are loc însă,  de Anul Nou. Cercetătorii văd în obiceiurile populare care 
se desfăşoară în această perioadă, ritualuri de renovare simbolică a lumii, de alungare a spiritelor rele, sau 
de divinaţie. Un complex de ceremonii şi superstiţii, care fac din această perioadă a anului, una dintre cele 
mai bogate în datini populare, o perioadă de trecere între două cicluri de vegetaţie sau de munci, al cărui 
prag îl constituie Anul Nou. 

Aşa cum Crăciunul este dominat de colinde, Anul Nou este marcat de „urări”, făcute prin intermediul 
mai multor ritualuri populare: Pluguşorul, Sorcova, Buhaiul, Vasilca, jocuri mimice cu masti de animale 
(Capra, Ursul, Caluşul, Cerbuţul), sau personaje ţărăneşti. Nu lipsesc nici colindele, dar acestea au acum 
alt rol, de vestire a înnoirii anului. Sunt obiceiuri care încă se păstrează, poate datorită caracterului lor 
spectacular, dar şi datorită prilejului de a petrece. 
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Cununa sărbătorilor, dar mai ales a petrecerilor, este Revelionul. Sărbătoare laică, plină de mese 
îmbelşugate, petreceri şi distracţii deosebite. A doua zi, de ziua Sfântului Vasile, copii cu sorcove frumos 
ornate, transmit urări oamenilor mari: "Să traiţi/ Să-nfloriţi/ ca merii, / ca perii, / În mijlocul verii, / ca 
toamna cea bogată / De toate-ndestulată!". 

          

   Urmează, pe 6 ian., Boboteaza (Botezul Domnului).Este o sărbătoare religioasă, preotul vine din 
nou şi sfinţeşte cu aghiazmă case, obiecte,oameni şi animale. Ciclul sărbătorilor de iarnă, se încheie cu 
prăznuirea Sfântului Iona Botezătorul, cel ce l-a botezat pe Domnul Iisus Hristos în apele Iordanului.În 
această zi, oamenii se stropesc cu apă, unii se aruncă în râuri pentru a aduce „crucea” aruncată de preoţi. 
Cei care poarta numele de Ion (Ioan) sunt udaţi şi aruncaţi în sus, obicei ce se numeşte, Iordanit. 
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1 DECEMBRIE 2020 

Paradă muzicală on line - eseu 

Tudori Vasilica, profesor vioară, Liceul de Artă, Sibiu 
 

 

 Chiar dacă ne-am aflat în carantină, nu am vrut să treacă nemarcată ziua de 
1 Decembrie – Ziua Națională a României. De aceea am orgnizat o activitate on 
line, pe aplicația Zoom. 

Am urmat tipicul zilei de sărbătoare națională. Dis de dimineață, la ora 10 am 
fost pregătiți și parada militară am înlocuit-o cu o paradă muzicală. 

Fiecare elev al clasei de vioară a ales o lucrare muzicală pe care să o 
interpreteze în cadrul întâlnirii. Pentru acest an nu am avut o tematică precizată. 

Tudor s-a ocupat de pozarea corectă a degetului 4 și de aceea a avut un Concert indian. Andreea a avut o 
tarantelă pentru dezvoltarea ritmurilor ternare. Teodora s-a ocupat de dinamica compozitorilor preclasici. 
Lavinia a studiat duble coarde și variații de tempo. Enea ne-a prezentat o sarabandă pe care o vom studia 
cu toții pentru că este frumoasă. Pentru el performanța a fost să o pregătească pe dinafară, la nivel artistic 
de pe o zi pe alta. Am avut și un moment de muzică de cameră: Tudor și Teodora cu tatăl lor. 

 Ne-am îmbrăcat festiv, cu tricolor în piept și am cântat:  

1. Popa Tudor clasa a II-a – G.Perlman – Concert indian p.I; 
2. Luca Andreea clasa a V-a – I.Rakov – Tarantella; 
3. Popa Teodora clasa a V-a – J.B.Senaillé – Aria; 
4. Haiduc Lavinia clasa a VIII-a – J.Brahms-Dans ungar 5; 
5. Trailović Enea clasa a X-a – C.Böhm – Sarabanda; 
6. Trio 3T – J.Pachelbel – Canon în Re pentru 3 viori. 

La final, cu mâna pe inimă, ca președintele țării noastre, am salutat: 

TRĂIASCĂ ȚARA MEA 
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Serbarea noastră nu a fost lungă (25 minute), piesele au fost lejere. Nu am avut acompaniament. Nu 

a fost o întâlnire tristă. Dar nu am știut cum să ne manifestăm, cum să ne comportăm. Am stst cuminți, ca 
la școală și am urmărit realizarea planul stabilit. Chiar dacă am avut public, virtual, a lipsit sentimentul de 
transmitere vie a emoției artistice. A lipsit scena și de ce nu? Aplauzele directe. 

 
Am înregistrat momentul ca amintire pentru vremurile grele prin care trecem și pentru o evaluare 

personală. 

 
Am încercat să păstrăm pulsul normal al vieții chiar dacă pericolul pandemiei ne amenință.  

Luăm masa de prânz cu familia de unde nu lipsește tradiționala fasole cu ciolan și apoi program de 
bucurie.              

LA MULȚI ANI ROMÂNIA! 
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ACTIVITĂȚILE  EDUCATIVE  ÎN PARTENERIAT  CU PĂRINȚII, 

 ÎN PERIOADA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ 

Tudorie Viorica 

 
Perioada sărbătorilor de iarnă, reprezintă pentru copii prilej de bucurii și emoții  diverse, inspirate de 

activitățile instituțiilor de învățământ- școli, grădinițe- în colaborare cu familiile lor. Ele au o importanță 
deosebită pentru toți cei implicați; copii, părinți și cadre didactice, deoarece aceste activiăți educative nu 
marchează doar această perioadă din an încărcată de  tradiții în comunitate ori familie, ci reprezintă moment 
de evaluare a abilităților artistice a copiilor și în același timp reprezintă perpetuarea a multe din obieiurile 
și tradițiile locului în preajma sărbătorilor de iarnă. Această transmitere a tradițiilor și obiceiurilor este 
posibilă, în zilele noastre, numai prin desfășurarea diverselor activități gen serbări,  activități practice ori 
expoziții tematice în care ele sunt etalate, deoarece în comunități ele nu se mai practică.Vedem adeseori în 
media, cum abia în sate ori locuri izolate ale țării se mai păstrează obiceiul colindatului înainte de Crăciun, 
mersul cu ”Steaua ” ori ”Bună dimineața”în ajun fiind foarte rare. 

Practicarea acestor obiceiuri, mersul din casă în casă pentru a vesti Nașterea Domnului, ori cu uratul 
înainte de anul nou-”Plugușorul”- și după aceea cu ”Sorcova” , nu se mai face din copilăria noastră, s-au 
pierdut prin neimplicarea familiilor în această transmitere a tradițiilor și în ”modernizarea” societății 
românești, pierzând din identitatea și bogăția noastră culturală. Frumusețea acestor tradiții a inspirat însă 
multe dintre cadrele didactice, cadre care au folosit colindele și scenetele tematice în desfășurarea diverselor 
activități:serbări ori activități cu familia în clase.Desfășurarea acestor activități i-a transformat pe copii în 
cunoscători a  acestor frumoase tradiții și obiceiuri românești, repetarea lor ducând la interiorizarea și 
bucuria de a fi practicate în familia restrânsă, măcar că nu s-au folosit în comunitate.Perioada actuală a 
inspirat un altfel de activități educative, activitățile de voluntariat.Acestea pornesc cu o idee și se amplifică 
prin implicarea tuturor celor care doresc, învingând distanțele, restricțiile și problemele.Sunt de apreciat în 
condițiile actuale, sunt un alt fel de colind, unul care vestește pe lângă Nașterea Domnului și compasiunea 
dintre oameni. 

Nu am să scriu  despre momentul actual și despre derularea activităților  în condițiile acestea, în care 
ni se recomandă să nu desfășurăm obiceiuri și tradiții care presupun apropierea umană, am să scriu despre 
activități în perioada din an în condiții normale, așa cum a fost și cum sper că va fi iar, tocmai pentru a 
sublinia faptul că perioada ce o traversăm nu este una reprezentativă ori normală ci numai una la care trebuie 
să ne adaptăm în toate privințele și formele de manifestare.Și în aceste condiții se pot desfășura activități 
educative, urări,serbări, dar nu vor avea niciodată frumusețea și încărcătura emoțională a unor activități în 
care sunt împreună familia din clasă și cea de acasă.Interacțiunea dintre semeni este cea care lipsește în 
astfel de situații cum sunt cele actuale, această interacțiune fiind prioritară în activitățile desfășurate cu 
ocazia sărbătorilor și în manifestarea obiceiurilor specifice perioadei.  

Toate aceste tradiții ale sărbătorilor de iarnă pe care le promovăm prin activitățile cu părinții sunt 
minunate, ele au luat naștere în satul românesc tocmai pentru a arăta comuniunea aceasta  minunată pe care 
simtim să o împărtășim unii cu alții prin vestirea sărbătorii bucuriei ori a noului an, cu toate speranțele de 
mai bine. Semnificația obiceiurilor este diferită, unele având caracteristică de manifestare religioasă-
colindele- altele însă sunt foarte vechi- mersul cu Ursul”,”Capra”-și nu au legătură cu tradițiile creștine.Sper 
să continuăm împreună, instituții de învățământ și familii, să transmitem aceste bogății ale culturii 
românești; tradițiile și obiceiurile autentice din toate zonele țării noastre. 

Revenind la momentul actual, mi-aș dori ca fiecare familie să conștientizeze că în atare condiții, rolul 
ei este cel mai important în transmiterea și manifestarea obiceiurilor acestei perioade din an, fie doar în 
sânul ei dacă în comunitate nu se poate, cunoașterea de către copii și bucuria ori emoția pe care le implică 
desfășurarea lor fiind de neegalat. Momentele acestea de tranziție și așteptare pe care le trăim, ar trebui 
umplute cu bucuria tradițiilor noastre strămoșești, pe lângă cele împrumutate  ce promovează mai mult 
comercialul. 

Importanța activităților educative din perioada sărbătorilor de iarnă, activități în parteneriat cu 
familia, va fi mereu una foarte mare, deoarece aceste activități sunt cele care promovează tradițiile și 
obiceiurile autentice românești în comunitate, păstrându-le vii în memoria și inima copilului de astăzi. 
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Bradul împodobit 

Prof, Viezure Isabelle Elena 

Prof, Tudoroiu Anamaria Alexandra 
 

 

 

     Activitatea constă în: realizarea unei lucrări prin lipire şi dactilopictură. 

 

     Materiale necesare: o coală de carton albastră, o coală de carton verde, o foarfecă, lipici, acuarele, 
beţişoare de urechi. 

 

     Modalitatea de realizare: 

1. Desenăm şi decupăm un brăduţ folosind cartonul verde; 
2. Lipim brăduţul pe cartonul albastru; 
3. Cu ajutorul degeţelelor şi al acuarelelor realizăm globuleţele prin dactilopictură; 
4. Folosind beţişoarele de urechi realizăm steluţele; 
5. Brăduţul este gata! 
 

     Locul de desfăşurare: mediul online Google Classroom 

 

     Timpul de realizare: 45 de minute  

 

     Participanţi: Elevii clasei pregătitoare şi cadrele didactice 
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Poveste de Crăciun 

Prof. Tufan Nicoleta,  

Colegiul Național ”Mihai Eminescu” București 
 

 

Sărbătorile de iarnă au fost dintotdeauna cel mai așteptat și dorit moment de bucurie. Totul este o 
poveste în care fiecare dintre noi este un personaj; Crăciunul este un simbol al dragostei, al bucuriei, al 
dăruirii ...omătul imaculat care se așterne lin, stelele stălucitoare, Steaua vestitoare a Nașterii Domnului, 
bradul împodobit care așteaptă darurile, mirosul cozonacilor copți, colindele și râsetele copiilor la lăsatul 
serii... 

În acest an, în condițiile pandemiei de coronavirus vom trăi un altfel de Crăciun.Poate mai retras, mai 
puțin bogat, dar în niciun caz trist.Nașterea Domnului nu poate fi decât motiv de bucurie.Vor lipsi mai 
multe simboluri, obiceiuri, îmbrățișări cu cei dragi, întâlniri cu prietenii, dar fiecare dintre noi va încerca să 
rămână în spiritul acestei sfinte sărbători și să găsească noi modalități prin care să împărtășim bucurii. 

De obicei, una din orele de dirigenție o rezervam acestei sărbători. În anii trecuți, prin fiecare astfel 
de oră, am derulat activități care au surprins câte o luminiță din această bucurie.Astfel, împreună cu copiii 
și câțiva părinți, am organizat și am  participat la diferite activități care ne-au adus aproape, dintre acestea 
putând enumera : 

• Vizita la un cămin de bătrâni unde copiii au cântat colinde și au împărțit mici daruri bunicilor de 
acolo 

• Târgul de Crăciun- expoziție cu obiecte realizate de copii în cadrul Proiectului Școlar 
”Șezătoarea din străbuni”, fiind expuse obiecte cusute cu motive tradiționale românești, (semne de carte, 
păpuși îmbrăcate în costume naționale, perne...) 

•  Prezentarea unor materiale documentare despre specificul sărbătorilor românești, obiceiuri și 
tradiții din diferite regiuni ale țării, la care au participat invitați etnografi, meșteșugari ai artei populare 
românești  

Copiii și nu numai ei,  au fost fascinați de cele ce au aflat, și mai ales de faptul că sunt ăntr-un fel, 
continuatori ai artei populare românești.După terminarea muncilor agricole, sătenii se retrag în casă și, pe 
perioada postului desfășoară activități lucrative individuale sau colective (torsul cânepii, al lânii, cusut, 
împletit, țesut), de tipul șezătorilor. Se rostesc ghicitori, zicale, proverbe, se cântă sau se rostesc balade, 
nestemate folclorice ce s-au pastrat până în zilele noastre. Praznicul Nasterii Domnului are o importanta cu 
totul specială pentru că este  sarbatoarea familiei, a părinților, a bunicilor și mai ales a copiilor. Craciunul 
este un minunat prilej pentru înfrumusetarea interioarelor țărănești, gospodinele ornând streșinile caselor 
cu diverse plante aromate (busuioc, maghiran), plante ce rămân expuse acolo o perioada îndelungată de 
timp.  

Datinile de Crăciun sunt pregătite cu mult înainte, la începutul Postului, când se organizează cetele 
de colindători și se învață colindele ce vor fi rostite în timpul marii sărbători. 

Anul acesta,”Crăciunul de la școală” a îmbrăcat o altă formă, din păcate mai impersonală…..on 
line…Ne-am gândit că bucuria acestei sărbători nu ne-o poate lua nimeni, iar faptul de a ne bucura împreună 
trebuie să existe. Astfel, ”Povești de Crăciun la gura…..sobei” a fost un prilej emoționant de a ne bucura 
și așa. Ne-am îmbrăcat în roșu, am purtat fesuri și căciulițe tematice și, cu o cană cu ceai fierbinte, alături 
de covrigei, nuci și turtă dulce am cântat colinde, am împărtășit emoții, am povestit întâmplări pe care le-
am trait de Crăciun….Acum, cu emoție îl așteptăm pe Moș Crăciun și ne pregătim bucurii pe care să le 
dăruim tuturor, fără cenzură, fără obstacole, fără teamă… 

Crăciunul  înseamnă bucurie împărtășită tuturor…… 
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE                                                                    
ÎN PARTENERIAT CU PARINŢII 

 

PROF. ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR-ŢUGUI MARIOARA DANIELA 

 GRADINIŢA”DIMITRIE CANTEMIR”FETEŞTI 
 

 Termenul parteneriat este „definit ca asocierea a doi sau mai mulţi parteneri, iar în literatura de 
specialitate, parteneriatul reprezintă modalitatea, formală sau informală, prin care două sau mai multe părţi 
decid să acţioneze împreună pentru atingerea unui scop comun.” 

Prin încheierea parteneriatelor cu părinţii, aceştia sunt încurajaţi să ia parte la planificarea şi derularea 
programelor educative pentru copii, ceea ce implică o responsabilizare şi o eficienţă sporită. Astfel, părinţii 
au posibilitatea să-şi cunoască mai bine copiii, modul lor de manifestare în viaţa de grup, pot înţelege mai 
bine rolul lor educativ. Printre obiectivele principale ale colaborării dintre instituţiile educative şi familie 
putem aminti:  înlăturarea factorilor perturbatori în cadrul comunicării grădiniţă - şcoală –familie;  creşterea 
gradului de implicare a părinţilor în toate activităţile şcolare şi extraşcolare;  schimbarea mentalităţii 
neadecvate a unor părinţi faţă de grădiniţă / şcoală; cunoaşterea de către părinţi a posibilităţilor şi nevoilor 
psiho-fizice ale copiilor;  învăţarea unor deprinderi şi tehnici de muncă intelectulală sub formă de activităţi 
comune elevi – părinţi – cadre didactice.  

Majoritatea părinţilor au nevoie de informaţii de bază referitoare la copiii lor. Ei vor să fie informaţi 
despre scopul de bază al programului educativ la care participă copiii lor şi doresc să fie implicaţi în luarea 
deciziilor. Părinţii vor să fie la curent cu progresele copilului. Pentru realizarea parteneriatului cu părinţii 
este esenţial ca: părinţii să fie priviţi ca participanţi activi, care pot aduce o contribuţie reală şi valoroasă la 
educarea copiilor lor;  să se recunoască şi să se valorifice informaţiile date de părinţi referitor la copii; 
părinţii să ia parte la adoptarea deciziilor referitoare la copiii lor;  responsabilitatea să fie împărţită între 
părinţi si educatoare; părinţii să facă parte din comitetele de părinţi; să ajute la continuarea programului 
educativ acasa; să urmarească în mod regulat progresul copiilor lor; să ia parte, să sprijine activităţile 
extraşcolare organizate împreuna cu educatoare.  

Datorită diferenţelor de scopuri, resurse, pregătire, valori, nevoilor diferite, percepţii, atitudini, de 
foarte multe ori exista posibilitatea apariţiei unor conflicte între părinţi şi educatoare ce pot fi determinate 
de: o slaba colaborare; lipsa de informaţii; intoleranţa la stilul de viaţă al celuilalt, la opiniile sau chiar la 
prezenţa fizică; neacceptarea unor diferenţe de pregătire, condiţii sociale, morale, religie, nationalitate…; 
lipsa unor preocupări în sensul construirii relaţiilor de colaborare; numărul limitat al întâlnirilor dintre 
educatoare şi părinti; neclaritate în rolurile fiecăruia şi în responsabilităţile ce le revin; disponibilitatea 
redusă a părinţilor de a participa la activităţi ; gradul scăzut de interes al unor părinţi faţă de educaţie şi 
evoluţia copilului.  

De aceea, cele mai importante căi de rezolvare a conflictelor sunt: cunoaşterea reciprocă; 
comunicarea periodică cu aspecte formale şi informale; acceptarea reciprocă, înţelegere şi toleranţă faţă de 
diferenţe; evaluarea permanentă a relaţiilor comune;  sprijinul acordat familiei în raport cu creşterea şi 
educarea copilului; atmosfera destinsă, non-formală şi pozitivă în întâlnirile cu părinţii; educatoarea trebuie 
să fie pregatită să asculte, să fie interesată despre sugestiile date de părinţi; atunci când ei simt că ideile le 
sunt luate în serios se vor implica mai mult în sprijinirea copilului şi a grădiniţei. După părerea mea, 
cultivarea unor relaţii de parteneriat efectiv între grădiniţă şi familie, în sprijinul educaţiei şi creşterii 
copilului constituie cheia succesului viitor în adaptarea şi integrarea şcolară. Relaţiile de colaborare dintre 
părinţi şi unitatea de învăţământ pe care o frecventează copilul lor constituie primul pas către o educaţie 
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deschisă, flexibilă şi dinamică a personalităţii copilului. Procesul de colaborare cu părinţii asigură atingerea 
scopului educaţional, şi anume de a obţine dezvoltarea globală a copilului. Prin colaborarea părinţilor cu 
grădiniţa, aceştia pot completa, sprijini şi dezvolta personalitatea copilului. 

Educaţia extraşcolară permite de asemenea implicarea directă a preşcolarilor în activităţi. Teme 
precum: “Bun rămas, grădiniţă dragă!”,“Crăciunul în inimile noastre”, “Martie - Mărţişor”, “1 Decembrie”, 
“Şezătoare la muzeu” sunt foarte cunoscute și foarte îndrăgite de elevi și părinți, deoarece îi provoacă să se 
implice afectiv şi efectiv în realizarea sarcinilor, în căutarea şi sortarea materialelor necesare, în culegerea 
de informaţii şi curiozităţi referitoare la tema aleasă. 

  Am considerat că implicând părinții în activități școlare și extrașcolare, acestea vor fi mai atractive 
pentru preşcolari, iar părinții vor fi mai implicați și mai conștienți de actul didactic, de importanța grădiniţei 
în viața copilului, realizând, astfel progres în activitatea didactică. 

În urma derulării parteneriatului grădiniţă-familie am constatat un progres în ceea ce priveşte 
antrenarea preţcolarilor într-un număr cât mai mare de activităţi extraşcolare şi în domenii diverse, iar în 
alegerea strategiilor de abordare am avut în vedere compararea obiectivelor din taxonomiile cognitive, 
afective şi psihomotrice, cu tipurile de inteligenţă sau cu diverse metode şi tehnici, în funcție de nivelul 
grupei pe care o conduc. În asemenea situaţii, măiestria profesorului trebuie susţinută de diagnoza 
psihologică, fiind necesară în acelaşi timp şi o colaborare directă, permanentă între profesor, părinte şi 
copil. 

Serbările şcolare reprezintă evenimente de o importanţă deosebită în activitatea elevilor şi în viaţa 
familiilor acestora-atât din punct de vedere afectiv, cât şi cognitiv, dând ocazia elevilor de a prezenta, într-
o manieră personală şi originală, tot ce au învăţat pe parcursul unui semestru sau an şcolar. Acest tip de 
activităţi extracurriculare au reprezentat întotdeauna un prilej de manifestare inedită al talentului nativ al 
copilului. Este o ocazie în care copilul îşi poate pune în valoare inteligenţa dominantă descoperită şi 
valorificată de cadrul didactic. De multe ori familia este surprinsă de potenţialul propriului copil. 

Cântecul, dansul, recitarea de poezii sau interpretarea unor piese de teatru reprezintă câteva dintre 
formele de manifestare prin care copilul îşi satisface nevoia de afirmare de joc, căpătând încredere în 
propriul potenţial artistic şi cognitiv. De aceea o sărbătoare şcolară reprezintă un mijloc eficient de educare, 
de influenţare formativă a copiilor, de sudare a colectivului, de asigurare a unor contexte educaţionale  în 
care relaţionările se produc în condiţii inedite, de încurajare a talentului, de dezvoltare a aptitudinilor şi de 
stimulare a copiilor timizi sau mai puţin talentaţi. Este foarte indicat ca pe parcursul serbării să iniţiem 
momente interactive părinţi-copii :jocuri, scenete, recitare, dansuri populare, cântece pe care părinţii fie le 
cunosc, fie le învaţă împreună cu copiii. Toate acestea contribuie la sudarea relaţiilor dintre copii şi părinţi, 
atmosfera să fie mai caldă, de sărbătoare a tuturor vârstelor. 
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Importanţa activităţilor educative în parteneriat cu părinţii 

Părinţi mai buni... copii mai buni 

                                                                             

Prof. înv. primar Ţurcanu-Samara Carmen 

Şcoala Gimnazială “Spiru  Haret”Olteniţa 
 

În mod firesc, orice părinte se întreabă:”Sunt un părinte bun pentru copilul meu?” sau “Ce înseamnă 
să fii părinte bun?” 

Cercetările au arătat că rata învăţării  creşte şi se menţine ridicată în situaţiile în care părinţii se implică 
în sprijinirea copiilor prin diverse activităţi acasă.Părinţii care participă la programul educaţional iniţiat de 
şcoală vor putea aprecia mai bine abilităţile si aptitudinile copiilor,problemele şi posibilităţile de rezolvare 
a acestora în procesul învăţării. 

Prin activitatea în parteneriat cu părinţii,cadrul didactic îşi asigură un sprijin în propria 
activitate.Învătându-i pe părinţi să se implice în dezvoltarea copiilor lor,întărim interacţiunile şi relaţiile 
dintre părinţi si copii.Prin comunicare reală cu părinţii,şcoala pune bazele unei unităţi de decizie şi acţiune 
între cei doi factori. 

Pe parcursul celor douăzeci si opt de ani de activitate la catedră,pot spune că am implicat părinţii în 
activităţile didactice şi reuşita,succesul şcolar nu a întârziat să apară. 

Îmi aduc aminte cu plăcere de un tătic talentat la compuneri.Ora de compunere,ştiu toate cadrele 
didactice este una dintre cele mai grele ore,mai ales în zilele noastre când elevii nu-şi mai imbogăţesc 
vocabularul citind cărţi.Este foarte greu să-l faci pe elevul de clasa a Iva să aibă o cursivitate şi o succesiune 
logică a ideilor în scris,nu mai vorbim de expresii frumoase, comparaţii, epitete si metafore.Tăticul meu,ce 
făcea parte din altă generaţie,generaţia cu cartea în buzunar şi cititul înainte de culcare ca literă de lege,nu 
a putut deoparte de titlurile frumoase ale compunerilor,astfel încât i le scria pentru oră.Şi ce fericit era Aurel 
al meu, când în clasă nu mişca nimeni şi-l aplaudau colegii,iar doamna îi acorda pe loc un FB. 

Doamna şi-a dat repede seama cum stau lucrurile, dar l-a încurajat pe “domnul tătic” să-l ajute în 
continuare,dar să-l solicite şi pe Aurel,cu o propoziţie potrivită,cu un cuvânt sau o expresie. 

Aurel a devenit liderul orei de compunere pe care o aştepta cu ardoare,iar azi este absolvent al 
Facultăţii de Jurnalism. Tăticul şi doamna foarte fericiţi că parteneriatul lor s-a încheiat cu succes. 

În această perioadă grea prin care trece învăţământul,părinţii obligatoriu trebuie să fie alături de copiii 
lor. De la observarea stării emoţionale şi până la verificarea programului online,părintele  trebuie să vegheze 
asupra copilului, ca să nu fie pierdut totul. 

     Parteneriatul între şcoală si familie şi-a demonstrat eficienţa pretutindeni unde a fost aplicat,dacă 
s-au respectat anumite condiţii de realizare a acestuia. 

• Părinţii să fie percepuţi de către cadrele didactice ca persoane active şi valoroase pentru educarea 
copiilor. 

• Părinţii să se implice în mod concret în luarea deciziei referitoare la activităţi extraşcolare,la 
modificarea orarului, la stabilirea disciplinelor opţionale. 

• Responsabilitatea pentru evoluţia copilului să fie împărţită între şcoală şi părinţi. 

Profesorii trebuie să renunţe la poziţia de putere,de superioritate în relaţia cu părinţii şi să îşi asume 
propria responsabilitate pentru eşecurile copilului.La rândul său ,părintele trebuie să aibă disponibilitatea 
necesară pentru a juca noi roluri în viaţa şcolii. 
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Părintele ajută voluntar în activitatea didactică ,oferindu-se ca resursă de învăţare:susţine motivaţia 
pozitivă a copilului pentru învăţarea şcolară,este un educator important al copiilor săi,oferindu-le valori şi 
modele de conduită. 

Familia este partenerul tradiţional al şcolii.Ea influenţează atitudinea copilului faţă de învăţătură,de 
aceea şcolarizarea nu se poate realiza pozitiv fără participarea activă a părintelui. 

Într-un fel,orice persoană care se ocupă de educarea şi dezvoltarea copilului este,intr-o măsură mai 
mică sau mai mare,”un părinte”.Ca părinte ,vă invit să reflectaţi la întrebarea: 

 “De câte ori v-aţi îmbrăţişat copiii azi?” 

 

Bibliografie: 

✓ Cosmovici A.,Iacob L.,(1998), Psihologie şcolară,Ed. Polirom,Iaşi 
✓ Dimitriu C.,(1973), Constelaţia familial şi deformările ei,E.D.P.,Bucureşti 
✓ Gillz M.,(1976), Elev bun,elev slab,E.D.P.,Bucureşti 
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MAGIA SĂRBĂTORILR DE IARNĂ! 

Prof. Turean Silvia Corina 

Colegiul Tehnic ,,Ana Aslan’’Cluj-Napoca 

 
Atmosfera de Crăciun ne aduce bucurie şi ne aminteşte cu precădere de anii copilăriei, de emoţia 

aşteptării împodobirii bradului, de clipa la care visăm să-l întâlnim pe Moş Crăciun. 

Dincolo de faptul că este una dintre cele mai importante sărbători creştine, Crăciunul e aşteptat cu 
mare entuziasm de toată lumea, când, indiferent de vârstă, fiecare trăieşte clipe magice prin colindele şi 
tradiţiile păstrate de sute de ani, tradiţii care ne umplu sufletul de bucurie. 

Pentru a păși în spiritul Crăciunului, elevii clasei a IX-a B de la Colegiul Tehnic ,,Ana Aslan’’ Cluj-
Napoca, au transmis online celor dragi, mesaje de Crăciun alcătuind felicitări şi ornamente din deşeuri 
reciclabile, dăruind astfel, o parte din emoţia, bucuria, speranţa  şi recunoştinţa lor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

 

Dragă prietene, 

 

Dacă esti trist, iti doresc să ai parte de 

fericire, 

Dacă eşti singur, îţi doresc să ai parte de 

dragoste, 

Dacă eşti tulburat, îţi doresc să ai parte de 

linişte, 

Dacă eşti gol pe dinăuntru, îţi doresc să fii 

plin de speranţă! 

Crăciun fericit! 

 

Dragă prietene, 

 

Crăciunul învăluie întreaga lume cu 

un sentiment de magie şi de noi 

speranţe. Îţi doresc ca acest Crăciun 

să schimbe cursul vieţii tale în bine şi 

să-ţi ofere pe lângă speranţe şi vise, 

iubire şi împlinire, prieteni 

adevăraţi, sănătate părinţilor tăi şi 

multă linişte sufletească.  

Sărbători fericite! 
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Prin activităţile desfăşurate, pe lângă păstrarea tradiţiilor,  elevii îşi dezvoltă talentul artistic, gustul 
pentru frumos, sensibilitatea şi capacitatea de receptare a valorilor autentic umane,  învaţă să preţuiască 
binele, să-şi iubească semenii şi să-i ajute atât cât le stă în putinţă! 

Să lăsăm credința, lumina, bunătatea și speranța să ne conducă pașii. Să ne bucurăm de fiecare 
moment petrecut în magia iernii. Să ne uităm în ochii copiilor noștri – în ei vom regăsi speranța și 
puterea de a privi cu încredere spre viitor și să le umplem sărbătorile cu frumuseţea iernii, cu dulcele 
ecou al colindelor, cu emoția Crăciunului și a darurilor noastre! 
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   Sărbătorile de iarnă: Tradiții și obiceiuri 

 

Țuștiu Elena 

Bibliotecar 

Școala Gimnazială „Scarlat Longhin” Dofteana 
 

 

Se apropie Sărbătorile și, odata cu ele, ne gândim la cadouri, la Moș Crăciun, la momentele petrecute 
alături de familie și de cei dragi. 

Odată cu bucuria Sărbătorilor de iarnă vine și luna cadourilor în care toți ne vom bucura de atenția 
celor din jur, de evenimente dedicate acestor Sărbători și de multe, multe cadouri.  Poate că unii dintre noi 
își doresc anumite lucruri de Sărbători: de la lucruri mărunte cum sunt podoabele de Crăciun, jucăriile, 
dulciurile, instrumentele muzicale, echipament foto sau echipamente sportive pentru cei pasionați, la lucruri 
mai mari cum sunt o casă sau o mașină. Venirea Crăciunului reprezintă unul din cele mai asteptate momente 
ale anului. El reprezintă motiv de bucurie pentru întreaga familie,prilej prin care toți cei dragi se adună în 
jurul bradului de Crăciun, ciocnesc un pahar de vin în cinstea Nașterii Domnului și ascultă 
urărilecolindatorilor. 
Pe meleagurile românești acestea sunt foarte bine conservate mai ales în lumea satului unde nelipsit la acest 
ceas de sărbătoare este colindul, umblatul cu capra, Steaua sau Plugusorul. 

Datini si obiceiuri despre Crăciun  

 
           Împodobirea bradului Pomul de Crăciun, aşa cum îl cunoaştem noi astăzi, decorat cu globuri în care 
se reflectă lumina scânteietoare a lumânărilor sau a instalaţiilor electrice, nu a fost dintotdeauna împodobit 
astfel. Deşi, în Europa, originea sa precreştină nu mai este contestată de nimeni, părerile rămân totuşi 
împărţite: unii văd în brad o reprezentare a “Arborelui Lumii” (din vechiul cult al arborilor), alţii îl 
consideră o referire directă la “Arborele Paradisului”, împodobit cu mere de un roşu aprins, care amintesc 
de păcatele comise de primii oameni, înainte de alungarea lor din Rai. 

De asemenea, se spune că în Noaptea Sfântă a Nașterii Sale s-au deschis cerurile pentru a cobori 
Duhul Sfant deasupra fiului lui Dumnezeu, și, în grajd unde inițial era întuneric, s-a facut lumină. Deci, 
Crăciunul este o sărbătoare sfântă, care aduce în sufletele oamenilor lumina și bucurie. Această sărbătoare 
este anunțată, prin obiceiul drag copiiilor de a merge cu colinda, pentru a vesti Nașterea Mântuitorului. 

În prima zi de Crăciun, colindătorii merg cu Steaua, amintind de astrul pe care  l-au urmat Cei Trei 
Magi pentru a ajunge la locul în care Pruncul Iisus era născut. Există cântece specifice și se joacă chiar 
anumite scenete inspirate din Evanghelii. Colindatul se întinde însă pe toată perioada sărbătorilor de iarnă 
și mai include Capra, Ursul. 

Obiceiuri asemănătoare se întâlnesc în aproape toate țările majoritar ortodoxe. În Grecia, perioada 
sărbătorilor ține de pe 25 decembrie (Crăciun) până pe 6 ianuarie (Închinarea Magilor). O practica ciudată, 
cadourile sunt așezate sub bradul de Crăciun, însă sunt deschise abia de Anul Nou. Asta din cauza că Moș 
Crăciun se numește pentru greci Basil (Vasile), și el este cel care împarte daruri. Masa include preparate 
din miel si porc, precum și dulciuri specifice. 
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Obiceiuri: 

- se spune că de Ajun trebuie să posteşti pentru că Maica Domnului, în acea zi, fiind supărată nu a mâncat 
nimic; 
• nu se mănâncă nici peşte pentru că are sânge şi Fecioara Maria era plină de sânge în acea zi; 
• norocul îl poţi pierde dacă împrumuţi ceva din casă în noaptea de Ajun; 
• semnificaţia sacrificiului porcului îl putem afla numai întorcându-ne în timp cănd acest animal era 
considerat o întruchipare a spiritului grâului şi a vegetaţiei în general; 
• nu trebuie să laşi pe cineva să-ţi închidă uşa de Crăciun deoarece s-ar putea să aibă mână rea şi ar putea 
să-ţi alunge norocul din casă. 
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Deschiderea Sărbătorilor de Iarnă cu o activitate practică la grupa mică -                             
Moș Nicolae 

de Mirela Udrea -                                                                                                                      
Grădinița cu Program Prelungit Nr. 7 din Cisnădie 

 

Anul 2020, un an fără precedent sau, cel puțin, un an de la care nu ne așteptam să primim atâtea 
schimbări și perturbări în ale ritmului normal de existență și funcționare... Dar iată, omul își demonstrează 
încă o dată una dintre cele mai utile calități ale sale, anume: adaptabilitatea. În ciuda numeroaselor provocări 
întâmpinate, încet dar sigur, o nouă cale ni se descoperă în abordarea procesului de învățământ, în contextul 
școlii și grădiniței on-line.  

Acest format în care se realizează activitățile de predare-învățare-evaluare în prezent presupune un 
mai mare grad de implicare din partea tuturor actorilor implicați: profesori, părinți, copii... Și e drept, nu 
toate instituțiile sau comunitățile se bucură de o trecere facilă la acest nou mod de funcționare, dar Grupa 
Mămăruțelor din Grădinița cu Program Prelungit Nr.7 din Cisnădie este determinată să întâmpine 
Sărbătorile de Iarnă cu bucurie în suflete și cu mânuțe puse pe treabă și pe crearea unor lucrări minunate, 
care să-l înduioșeze pe bunul Moș Nicolae, deschizătorul sezonului de voie bună și cadouri, convingându-
l să fie generos cu ghetuțele care îl așteaptă strălucind lângă ușă.  

Astfel, activitatea propusă cu ocazia Sfântului Nicolae constă în realizarea unei figurine cu ajutorul 
unor obiecte la îndemâna oricui într-o gospodărie. Materialele necesare sunt: o rolă de carton de la un sul 
de hârtie igienică, acuarele (sau creioane colorate), lipici, vată, foarfecă și hârtie colorată (dacă există 
posibilitatea).  

Pentru început, trebuie menționat faptul că mămăruțele grupei mici primesc toate propunerile de 
activități în cadrul aplicației Whatsapp, pe care părinții o aveau instalată în telefonul personal și cu care 
sunt familiarizați deja. Propunerea de activitate practică la care se face referire în acest articol a debutat cu 
o serie de înregistrări video în care este prezentat verbal, dar și cu ajutorul unor imagini, acest personaj mult 
iubit de copii: Moș Nicolae. Stabilirea unor semne distinctive ale acestuia dau viață, sens și context 
activității practice propuse și figurinei realizate.  

Pașii necesari realizării acestei lucrări au fost dezvăluiți prin înregistrarea mai multor mesaje audio, 
complementare fotografiilor prelucrate în prealabil.  

Mai întâi, rola de carton este pictată (sau colorată) cu roșu (două treimi din suprafață) și cu alb (o 
treime), așa cum se poate observa mai jos.  

 
Apoi, folosind un marker, carioci sau acuarele, sunt trasați doi ochi și o gură. Mai departe, cu ajutorul 

lipiciului, este aplicată vata ca barbă, așa cum este exemplificat în continuare.  

 
Pasul următor presupune confecționarea unei căciulițe pentru Moș Nicolae, ținând cont de semnele 

distinctive ale acestuia și lipirea ei pe figurină, la fel cum se poate observa în imaginea de mai jos.  
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În continuare, se realizează toiagul (sau nuielușa) lui Moș Nicolae decupând în formă dreptunghiulară 

(îngust cât un degețel de mămăruță de grupă mică) hârtie colorată - preferabil, galben. Ulterior, această 
bucată de hârtie colorată este răsucită și îndoită până capătă forma dorită și, mai apoi, este atașată cu lipici 
pe figurină, la fel cum este demonstrat în continuare.  

 

 
 

Acum, că figurina este gata, nu mai rămâne decât să fie așezată cu grijă lângă ghetuțele bine 
îngrijite ale mămăruțelor hărnicuțe și nerăbdătoare, pentru a-l impresiona, bineînțeles, pe moșul blând și 
bun.  

 
 

Iată cum, cu ajutorul neprețuit al părinților de acum tot mai implicați în progresul educațional al 
copiilor, se pot porni Sărbătorile de Iarnă cu o activitate practică propusă în mediul on-line și realizată în 
mediul familial!  

Spor și inspirație tuturor colegelor de breaslă și un 2021 mai bun, mai darnic, mai frumos! 
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UN CRĂCIUN SPECIAL 

 

Prof. înv. primar, UNGUR MARIANA SORINA 

Școala Gimnazială Alexandru Ceușianu Reghin, jud. Mureș 

 
 
Decembrie este o lună de magie! Acum ,,se coc” cele mai frumoase sărbători (sărbătorile de iarnă), 

care ne învăluie cu magia aromelor, a culorilor şi a iubirii! Miracolul iubirii este omniprezent în această 
perioadă sfântă a anului.  O lume de poveste! Aşa s-ar putea numi perioada aceasta, în care parfumul 
cozonacilor se împleteşte cu cel al brazilor şi al scorţişoarei sau cu cel al citricelor. 

Imi  place acesta perioada fiindcă facem atât de multe activități  prin care încurajăm copiii să doneze 
jucăriile vechi, pentru a le dărui celor nevoiași, învățandu-i astfel să fie altruiști și înveselindu-i pe cei mai 
puțin norocoși; să împodobească bradul împreună cu colegii; să vizioneze un film specific sărbătorilor de 
iarnă , în care să fie prezentat spiritul Crăciunului, cel care ne face să fim mai buni, mai darnici, dar și mai 
iubitori față de persoanele pe care le avem lângă noi; să pregătească fursecurile pentru Moș Crăciun, să 
pregătească masa de Crăciun.   

In fiecare an, când se apropie Craciunul, ne gândim cum am putea sărbători împreună. 
As vrea să prezint puțin din ceea ce a însemnat Craciunul pentru noi, clasa a III-a, anul trecut 

scolar.Tinand cont de faptul că în primii ani am realizat serbări , unde părinții au fost spectatori, în clasele 
a doua si a treia am realizat altfel de activități, în colaborare cu părinții.Am realizat un program care s-a 
desfasurat pe parcursul a patru ore, în sala de clasă dar și în școală. Părintii au primit poze si filmulete in 
timpul fiecărei activități, primind astfel feedback si bucurându-se alături de noi. 

Programul nostru a constat în: 
o Pregătirea unei mese de Crăciun ( s-au format echipe, fiecare a stabilit ce aduce...) 
o Vizionarea unui film de Craciun 
o Realizarea unor suporturi decorative pentru Craciun 

                            
o Venirea Mosului cu sacul încărcat de pachetele 

                                                                                                
 
o Participarea la un târg ce se desfăsoară anual în cadrul scolii
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o Schimb de cadouri pregatite cu drag pentru colegul/colega de clasă

 
o Colinde minunate cântate împreună  
 

 
 
Ca urmare a activităţilor derulate împreună cu părinții, legătura şcolii cu familia s-a îmbunătăţit 

considerabil, părinţii simţindu-se utili, prezentând în acest fel un interes mai mare pentru şcoală. Activităţile 
extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, produc bucurie, facilitează 
acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, 
operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se afirme conform naturii sale. Copiii se 
autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, asumându-şi 
responsabilităţi. 
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Magia sărbătorilor de iarnă! 

Crăciunul – tradiții şi obiceiuri 

Prof. Ungureanu Carmen 

Școala Gimnazială Ocnița, Jud. Dâmbovița 

 
“Magia Sărbătorilor de iarnă” ne înconjoară încet, încet.Totul se colorează în aur şi argint şi totul în 

jur sclipeşte în mii de luminiţe! În aceste zile e bine să ne oprim o clipă şi să aprindem o lumânare în inima 
celor trişti, pentru a colora puţin viaţa persoanelor cu suflete mai înnegurate, dăruind un zâmbet sincer, 
dăruind o îmbrăţişare caldă celor pe care îi iubim! 

Acum ne facem bilanţul, ne amintim de succese şi de eşecuri, de promisiunile pe care le-am ţinut şi 
de promisiunile pe care le-am încălcat, de momentele în care ne-am deschis inima, dar şi de momentele în 
care ne-am închis în noi. 

Crăciunul şi Anul Nou înseamnă o nouă şansă. Şansa de a face lucrurile mai bune, de a ierta mai mult, 
de a iubi mai mult, de a dărui mai mult. 

Magia Sărbătorii Crăciunului te face să crezi în miracole adevărate, chiar şi venirea lui Moş Crăciun 
în case. Amuzament pentru unii sau literă de lege pentru alţii, superstiţiile conferă o magie aparte acestei 
mari sărbători. Se spune din bătrâni că zăpada căzută de Crăciun prevesteşte un Paşte înverzit, iar copiii 
născuţi de Crăciun sunt mai speciali, norocul le va surâde toată viaţa. De asemenea de Crăciun, cei mai 
superstiţioşi dintre greci îşi ard pantofii vechi pentru a înlătura ghinioanele din anul ce vine. Dacă vrei să 
ai parte de sănătate anul următor, mănâncă un măr în ajunul Crăciunului şi  sanatatea ta va fi bună.   

În această seară de Ajun, copii vin pe la case sau apartamente cu frumoasele colinde româneşti. Vin 
să vestească magia Naşterii Domunui, vin să vestească venirea lui Crăciun. 

În vastul repertoriu de colinde creştine, ne sunt înfăţişate evenimente referitoare la naşterea şi viaţa 
Mântuitorului Iisus Hristos pe pământ. 

Există colinde care zugrăvesc atât aspectele îmbucurătoare ale naşterii Domnului: închinarea 
păstorilor şi a magilor, corul îngerilor şi steaua vestitoare; cât şi aspecte tragice precum: ura lui Irod, u 

La origini, colindele erau cântate în grupuri foarte mari, de 30 până la 40 de colindători. De-a lungul 
timpului, colindele au fost preluate şi transpuse în diverse forme de interpretare: vocale şi instrumentale, în 
grupuri mari, în grupuri mici, în cvartete, duete sau chiar solo, însoţite sau acompaniate de un cor. 

Să anunţăm şi noi vestea naşterii lui Hristos oamenilor, nu numai prin cuvinte, ci mai ales prin fapte 
bune. Să lăsăm ca bunătatea şi iubirea de oameni a lui Hristos să fie înaintemergătoare, aşa cum steaua, 
odinioară, i-a călăuzit pe magi spre Betleem. 

În Ajunul Crăciunului, pe 24 decembrie colindele vor răsuna pe străzi. Tradiţia spune că aceste cântări 
simbolice alungă spiritele rele şi aduc belşug în casele oamenilor. În trecut grupurile de colindători erau 
formate de copii şi bărbaţi care porneau la colindat din casă-n casă. Acest obicei se mai respectă încă şi 
acum în anumite zone ale ţării. Însă, în prezent cetele de colindători sunt formate din copii care vestesc 
atmosfera de sărbătoare. 

Tot astăzi, în Ajunul Crăciunului, tradiţia populară spune că trebuie să ne împodobim bradul. Fără 
pomul de Crăciun în case, sărbătoarea nu va fi sărbătoare, iar Moşu’ nu va “poposi” acolo unde nu vede 
bradul gata împodobit. 

Pomul împodobit, conform unor datini mai vechi reprezintă moartea şi renaşterea divinităţii. Devenit 
un ritual nelipsit din preajma sărbătorilor de iarnă, bradul decorat pare a-şi avea geneza în Germania. La 
început pomul a fost împodobit doar cu fructe şi dulciuri, după care au fost utilizate şi lumânările, care 
conferă strălucirea atmosferei. 

În prezent, această tradiţie a cunoscut o dezvoltare uimitore. Bradul este împodobit cu instalaţii 
electrice variate, globuri multicolore, beteală sau dulciuri. În preajma Crăciunului fiecare îşi doreşte să aibă 
un brad cât mai frumos şi original decorat. 
     Coroana realizată din crenguţe de brad este o altă tradiţie dedicată acestei sărbători. Ea aduce belşug şi 
noroc în casă, de aceea se aşează fie la uşă, fie în mijlocul mesei tradiţionale.         Se realizează foarte uşor 
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acasă din crenguţe subţiri de salcie şi brad. Va oferi un impact vizual cât mai plăcut dacă va fi ornată cu 
ramuri de vâsc, steluţe mici sau conuri de brad uscate. 

Din case nu trebuie să vă lipsească vâscu! Se spune că vâscul a sărbătorit dintotdeauna venirea iernii. 
Este considerat un simbol al păcii şi al norocului. De aceea, în ajunul sărbătorilor se foloşeste pentru 
decorarea casei. De asemenea, sărutul sub crenguţele de vâsc se spune că aduce bucurie şi înţelegere 
îndrăgostiţilor. 

Cu brad sau fără, cu moş sau fără, românul este obişnuit ca de sărbătoare masa să fie plină de bucate, 
iar musafirii să se ospăteze pe săturate! Astfel masa de Crăciun trebuie să fie bogată şi aspectuoasă. Este 
pregătită cu farmec şi dăruire după postul de 40 de zile. Aşezată în preajma bradului conţinând bucate 
tradiţionale, din care nu vor lipsi sarmalele, friptura de porc, vinul roşu sau cozonacul. Se spune că masa 
festivă trebuie să îndestuleze pe toată lumea. O masă îmbelşugată vesteşte un an la fel, plin de bucurie şi 
noroc. 

Sărbători Fericite! 
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MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ 

Profesor preșcolar Ungureanu Carmen-Andreea 

Grădinița Floare Albastră, Craiova 
 

Crăciunul este sărbătoarea sfântă a Naşterii Domnului, timp al bucuriilor, al păcii şi al liniştii 
sufleteşti. Este o perioadă în care primim şi daruim multă iubire şi căldură sufletească.         

Sfintele sărbători aduc cu ele un repertoriu neasemuit de bogat în datini şi credinţe, în realizări 
artistice, muzicale, coregrafice şi nu numai. Colindele, urările de belşug şi recoltă bogată sunt doar câteva 
din manifestările folclorice care fac din sărbătorile de iarnă unele din cele mai spectaculoase manifestări 
spirituale ale poporului nostru. În această perioadă, copiii, care ţin locul păstorilor şi magilor, cetele de 
colindători sfidează intemperiile vremii din dragoste pentru misiunea încredinţată lor pentru a duce , mai 
departe, această misiune din generaţie în generaţie. 

Majoritatea ţărilor europene serbează Crăciunul şi Anul Nou , dar fiecare în felul ei , cu tradiţii 
specifice. Peste tot însă copiii sunt aceia pentru care minunile de Crăciun apar din cer, iar îngerii îi ţin în 
braţe şi îi veghează. Cunoaşterea şi practicarea obiceiurilor străbune de către copii contribuie la clarificarea 
raportului dintre individ, colectivitate şi tradiţie, contribuie la păstrarea nealterată a unui măreţ tezaur de 
spiritualitate creştină. 

Crăciunul este sărbătoarea creștină având loc pe 25 decembrie în fiecare an în calendarul gregorian. 
Începând cu secolul XX, sărbătoarea creștinilor devine sărbătoare laică, putând fi celebrată atât de cei 
creștini cât și de cei necreștini, pentru aceștia atenția concentrându-se pe grupări familiale, iar pentru copii 
pe cadouri de la Moș Crăciun. 

Această minunată sărbătoare nu este reprezentată de un obiect, ci de un eveniment creștin, venirea pe 
lume a lui Iisus Hristos. Ziua de Crăciun este marcată de emoție, de bunăvoie, de iubire de Dumnezeu și 
pentru cei din jur. 

Spiritul acestei sărbători divine este însușit de oamenii care ne iubesc așa cum suntem! Și aceea este 
familia! Acesta este spiritul Crăciunului! Bucuria de a ne avea unul pe celălalt. Comfortul pe care ți-l oferă 
gândul că ai oameni pe care poți conta. Sărbătoarea Crăciunului este bunăvoință, este iubire, suflete calde, 
recunoștință! 

Colindatul este un obicei străvechi, păstrat din moși strămoși până în zilele noastre. Colindul este 
zestrea noastră spirituală de neprețuit pentru că el transmite o veste de la Dumnezeu. Colindătorii merg cu 
voioșie din casă în casă să anunțe Nașterea Pruncului Iisus Hristos, ca niște solii binecuvântate de Domnul. 

Colindatul, reprezintă vestirea Nașterii lui Hristos, așadar o bună-vestire. Amintim aici cum Apostolii 
au fost trimiși să dea de știre lumii întregi de venirea Fiului lui Dumnezeu întrupat și apoi înviat în lume, 
așa sunt meniți și colindătorii să facă acest lucru în fiecare an. 

Colindatul se realizează în seara de Crăciun, colindătorii se adună de obicei, în cete și merg la 
colindat, să transmită vestea din casă în casă și să împartă binecuvântări cerești în inima fiecărei locuințe. 
           Bradul deţine rolul principal în perioada Crăciunului. Împodobitul acestuia este cel mai îndrăgit 
obicei de sărbători, datorită simbolurilor care i se asociază: iubire (pentru că este împodobit de întreaga 
familie), bucurie şi fericire (pentru că sub el sunt puse cadourile), magie (se spune că Moş Crăciun nu vine 
în casele unde nu e brad), viaţă, trăinicie şi sănătate (pentru că este mereu verde, chiar şi când afară e 
zăpadă). Practic, bradul a devenit centrul sărbătorilor de iarnă! 

Şosete tricotate, crenguţe de brad şi de vâsc, globuleţe, fundiţe, ghirlande colorate, oameni de zăpadă, 
steluţe şi fulgi, toate te vor ajuta să intri în atmosfera de sărbătoare. 
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Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții 

 

Prof. înv. preșcolar: Ungureanu Mirela 

Grădinița „Floare de Colț” Sector 3, București 

 
 
 
Procesul de educație poate fi definit ca o artă prin care sunt învățate bunele deprinderi și prin care 

sunt dezvoltate aptitudinile native ale fiecărui individ. 
Activitățile educative în parteneriat cu părinții ajută la această formare integrală a copiilor prin 

existența unor mijloace de comunicare și prin multiple acțiuni de tip școală-familie, care tind spre același 
scop, și anume, acela de a produce evoluția intelectuală, emoțională și socială a copiilor. 

Această asociere dintre cele două medii, școală și familie, determină copiii să privească cele două 
spații diferite ca fiind în echilibru, în complementare.  

Astfel, implicarea părinților în activitatea educativă din cadrul școlii conduce către un randament 
școlar ridicat al copiilor și către un anumit respect din partea acestora pentru școală, dar și spre atitudini 
pozitive din partea părinților în ceea ce privește instituția școlară. 

Atât școala, cât și familia prezintă un rol fundamental în educația copiilor, având un număr egal de 
responsabilități în dezvoltarea armonioasă a acestuia. Așa cum am menționat, între cele două este necesar 
să existe o comunicare foarte strânsă, întrucât dacă un cadru didactic își dorește educarea unui copil, acesta 
trebuie să colaboreze cu părinții, pentru ca efortul său din timpul orelor de la școală să continue și în timpul 
liber al copilului. 

Printre responsabilitățile revenite cadrelor didactice și părinților se numără transmiterea de norme, 
valori și obiceiuri, dezvoltarea abilităților copiilor, precum și pregătirea pentru societate.  

Dacă toate aceste atribuții ar fi îndeplinite în mod corespunzător, iar între școală și familie ar exista 
o bună relaționare, atunci copilului i s-ar dezvolta o imagine placută despre modalitățile de învățare, despre 
acumularea de cunoștințe, despre acceptarea normelor de comportament, de ordine, de curățenie, și despre 
dezvoltarea dragostei pentru tot ce înseamnă lectură. Totodată, copilul s-ar simți susținut din toate punctele 
de vedere și astfel ar crește într-un mod echilibrat.   

Fiecare relație dintre un cadru didactic și o familie este diferită, însă din niciuna dintre acestea nu 
trebuie să lipsească încrederea și recunoștința reciprocă. Dacă sunt îndeplinite aceste două caracteristici, 
colaborarea devine facilă, iar procesele ce sunt menite să contribuie la dezvoltarea armonioasă a copilului 
pot fi realizate cu ușurință.  

Convorbirile cadrului didactic cu familia pot avea loc în mod spontan sau organizat din inițiativa 
cadrului didactic sau a familiei, pot fi generate consultări individuale care să presupună rezolvarea anumitor 
probleme întâlnite în comportamentul copilului, pot fi prezentate chiar și referate în fața părinților care să 
dezbată anumite teme bazate pe fapte și date concrete în legătură cu cele mai bune modalități de educare a 
copilului.  

Activitățile extracurriculare au, de altfel, un rol foarte important în interacționarea cadru didactic-
părinte-copil, întrucât acestea sunt destinate apropierii dintre acești membri.  

Vizita la muzee, teatre sau fabrici, participarea la diverse ateliere de lucru și organizarea ulterioară a 
unor expoziții cu lucrările executate de copii, participarea la activități demonstrative cu scop educativ, toate 
acestea ar consolida buna relaționare a cadrelor didactice cu părinții, și cel mai important, pe cea cadrelor 
didactice și a părinților cu copiii. 

De asemenea, un alt aspect care ajută la stabilizarea relației dintre școală și părinți este reprezentat de 
serbările ce au loc cu ocazia apropierii Crăciunului, zilei de 8 Martie, sfârșitului de an școlar, sau cu alte 
ocazii. Prin intermediul acestora, părinții participă la evaluarea periodică a evoluției copilului, oferind 
feedback și realizând dacă sunt sau nu mulțumiți de parcursul acestuia până la momentul respectiv. 
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Având în vedere toate aspectele prezentate mai sus, putem constata că activitățile educative în 
parteneriat cu părinții prezintă un rol foarte important în dezvoltarea integrală și armonioasă a copilului. 

 
 
 
 
 
Bibliografie: 
Ecaterina Adina Vrăşmaş – „Consilierea şi educaţia părinţilor”, Editura Aramis, Bucureşti, 2002; 
Moisin Anton – „Părinți și copii”, Editura didactică și pedagogică, București, 1995. 
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Activităţile educative în parteneriat cu părinţii 

Prof. Urdea Ana-Patricia 
 

Motto:”Uneori mă întrebam, de ce nu face cineva ceva...  Apoi am înţeles că cineva sunt eu!” 
(Anonim) 

 
 
 

În contextul actual al învăţământului românesc, ce promovează educaţia holistică, activităţile 
extracurriculare sunt cele care vin să completeze educaţia copiilor, elevii au nevoie pe lângă variatele 
cunoştinţe dobândite în diverse domenii de studiu, să se desăvârşească emoţional şi comportamental. 
Activităţile extracurriculare sunt importante deoarece ele construiesc o personaliate completă şi complexă, 
care este cerinţa de bază în educaţia mileniului trei. Ne confruntăm însă cu o reală problemă ce derivă din 
întrebarea „Cum alegem tematica activitaţilor extrcurriculare?” De cele mai multe ori cadrele didactice 
stabilesc tematica acestor activităţi, iar lipsa unei analize de nevoi în rândul elevilor nu face decât să 
determine rezultate nefavorabile. Dacă tematica activităţilor extracurriculate nu se pliază pe nevoile elevilor 
şi nu se bucură de interesul acestora, apare plictiseala, frecvenţa redusă, oboseala. Un alt factor de care 
depinde succesul acestor activităţi este gradul de implicare al părinţilor în realizarea activităţilor de tip 
extracurricular. Motivele pentru care părinţii nu se implică sunt variate, de la plecarea la muncă în 
străinătate, la un program încrcat la muncă, condiţii precare de trai sau chiar lipsa interesul pentru 
activităţile copiilor la şcoală. 

Întâlnim încă, din pacate, în rândul părinţilor concepţia potrivit căreia şcoala este singura responsabilă 
de educația copiilor, aceştia aşteaptă totul de la școală și nu fac mai nimic pentru dezvoltarea unei relații 
mai strânse cu proprii copii. Pentru a adera la ideea de colaborare activă şi pentru a accepta rolul de factor 
răspunzător în devenirea propriului copil, părinţii pot fi atraşi ca parteneri activi ai educaţiei prin forme 
variate de activităţi extraşcolare. Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. 

Părintele este partenerul-cheie în educația copiilor, iar unul dintre rolurile sale importante este de a-i 
ghida și de a le crea un climat favorabil, astfel încât aceștia să se dezvolte  armonios. Reuşita şcolară a 
copilului este strâns legată de concepţia părinţilor asupra educaţiei, aceştia având un impact direct si durabil 
asupra copiilor, iar participarea activă a părinților în educație duce la o implicare mai mare a copiilor în 
activitatea școlară și obținerea de rezultate mai bune. Acest lucru se traduce, de asemenea şi în beneficii 
economice și sociale pe termen lung. 

Părinții au nu numai dreptul, ci și obligaţia de a lua parte la viaţa copiilor lor în instituţia de 
învățământ. Date fiind responsabilităţile lor în această privinţă, profesorul trebuie să construiască și să 
consolideze relaţia cu părinţii, iar beneficiarul va fi copilul. 

Epstein et. al. (2009) vorbeşte despre 6 tipuri de programe de implicare a părinților: 

1. Parenting 
2. Comunicare 
3. Voluntariat 
4. Învăţare acasă 
5. Luarea deciziilor 
6. Parteneriate cu comunitatea 

 

Activităţile educative în parteneriat cu părinţii, cu toate lipsurile şi neajunsurile cu care care se 
confruntă, aduc  beneficii atât pentru copii, cât şi pentru părinţi, cadre didactice şi comunitate. 
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Puncte tari Puncte slabe  Oportunităţi Ameninţări. 

 
• pentru copii: 
performanţă 
academică, atitudini 
şi comportament, 
prezenţă, adaptare şi 
implicare şcolară, rata 
promovabilităţii 
(Suárez-Orozco, 
2010; Dor, 2013); 
• pentru părinţi: 
atitudini pozitive faţă 
de şcoală, relaţii mai 
bune între copii şi 
părinţi; 
• pentru profesori: 
motivaţie crescută 
pentru îmbunătăţirea 
metodelor educative; 
• pentru 
comunitate: sprijin 
crescut din partea 
comunităţii”. 

 

“În discursul 
cercetărilor 
sociologice şi 
psihologice, poziţia 
şi potenţialul 
părinţilor sunt 
caracterizate de: 
confuzie, stres, 
lipsuri materiale, 
colaps şi 
demoralizare în 
viaţa de familie, 
strategii de 
adaptare pe termen 
scurt la mediul în 
schimbare rapidă, 
lipsă de timp şi 
energie, lipsa 
prezenţei fizice şi 
psihice în viaţa 
copiilor lor”. 

”Profesori deţin 
competenţe scăzute 
de comunicare cu 
părinţii şi în 
general, nu se simt 
pregătiţi să 
interacţioneze cu 
aceştia”. 

  

“Bryan şi Holcomb 
McCoy (2004) 
propun un model 
multinivelar, care 
conţine nouă tipuri 
de rezultate 
colaborative. 
Acestea sunt: 

▪ programe de 
mentorat, 

▪ centre pentru 
părinţi,  

▪ programe de 
voluntariat, 

▪ oportunităţi de 
asistenţă la clasă, 

▪ programe de 
vizite la 
domiciliu, 

▪ programe de 
educaţie pentru 
părinţi,  

▪ parteneriate din 
domeniul 
afacerilor, 
management 
şcolar 

▪ programe de 
tutorat”. 

 

“Practica indică, în 
şcolile de masă, dar 
mai ales în şcolile 
din medii 
dezavantajate 
existenţa unor 
bariere culturale, 
psihologice şi 
sociale care 
blochează nu doar 
colaborarea dintre 
şcoală – familie - 
comunitate în 
interesul copiilor, 
dar și, de multe ori, 
o comunicare 
minimală între aceşti 
actori”. 

 

 

Bibliografie: 

Curriculum pentru educatie timpurie, 2019, Anexa la ordinul ministrului Educației Naționale nr. 
4.694/2.08.2019 

Suport de curs, “Realizarea activităților extracurriculare prin proiecte- toate ciclurile (P7)”, autori  
Mureșan Ioana, Crișan Emil, Precup Claudiu, Rotar Adriana 

https://www.researchgate.net/publication/317032480_Parental_Involvement_as_Predictor_of_Stud
ent_Academic_Performance 

http://www.ise.ro/wp-content/uploads/2015/03/Parteneriat_scoala-familie_ISE.pdf 
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Importanța parteneriatului cu părinții  

pentru dezvoltarea elevilor de gimnaziu 

 

Autori: Prof. Informatică și TIC  

Gabriela Neculcea – Școala Miron Costin Bacău 

Prof. Informatică și TIC  

Liliana Ursache – Liceul de Informatică Grigore Moisil Iași                                                              
și Școala Gimnazială George Călinescu Iași 

 
Celebrul romancier francez Antoine de Saint-Exupȅry a spus cândva: 

”Toți oamenii mari au fost mai întâi copii, dar puțini dintre ei își mai aduc aminte.” 

Pornind de la acest citat celebru din secolul trecut și analizându-l cu atenție, constatăm că este încă 
actual și potrivit vremurilor noastre. Cu toții ne naștem în această lume, învățăm să ne adaptăm și trecem 
prin anumite etape de dezvoltare importante: 

- Dezvoltarea fizică, care include tot ce ţine de dezvoltarea corporală (înălţime, greutate, muşchi, 
glande, creier, organe de simţ), abilităţile motorii (de la învăţarea mersului până la învăţarea scrisului). Tot 
aici sunt incluse aspecte privind nutriţia şi sănătatea. 

- Dezvoltarea cognitivă, care include toate procesele mintale care intervin în actul cunoaşterii sau al 
adaptării la mediul înconjurător. În acest stadiu includem percepţia, imaginaţia, gândirea, memoria, 
învăţarea şi limbajul. 

- Dezvoltarea psiho-socială, care este centrată asupra personalităţii şi dezvoltării sociale ca părţi ale 
unui întreg. Aici includem și dezvoltarea emoţională, exprimând impactul familiei şi societăţii asupra 
individului. 

Școala, familia și mediul socio-cultural sunt elemente cheie cu impact direct asupra celor trei etape 
de dezvoltare menționate mai sus. Odată ce a ajuns la vârsta școlară, elevul petrece un anumit timp din zi 
la școală, alături de colegii săi și de cadrele didactice, timp aproximativ egal cu cel din zi petrecut acasă cu 
familia sa. Atât familia cât și școala intervin în dezvoltarea sa cu urmări decisive în formarea personalității 
și obiceiurilor sale. 

Deși școala și familia reprezintă elemente diferite ca locație și perioadă din zi din viața de elev, totuși 
este necesară o colaborare strânsă între ele, astfel încât acestea să aibă o anumită continuitate pentru acesta, 
de exemplu: 

- Pentru dezvoltarea fizică a elevului, școala asigură: ore de educație fizică în sala de sport sau pe 
terenul amenajat din curtea școlii, diferite activități și competiții sportive, alimentație adecvată pentru 
programele de after-school, cabinet medical și în unele unități cabinet stomatologic. Este foarte important 
însă ca părinții elevului să semnaleze anumite aspecte ale sănătății sale, anumite restricții alimentare pe 
care acesta le are sau anumite activități sportive la care nu poate participa. De asemenea, este foarte 
important ca bunele obiceiuri alimentare și de mișcare să continue și acasă, părinții asigurând un cadru 
adecvat copilului pentru petrecerea de timp în aer liber și pentru a mânca sănătos alimente cu conținut de 
nutrienți necesar dezvoltării armonioase a copilului. 

- Pentru dezvoltarea cognitivă a elevului școala asigură cadrul necesar unei desfășurări optime a 
procesului de învățare și dezvoltare a anumitor abilități, însă acest proces de învățare trebuie să continue și 
acasă alături de familie. Familia trebuie să formeze baza unei deschideri spre cunoaștere și trebuie să îl 
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sprijine pe elev în învățare, prin asigurarea mediului fizic, psihic și emoțional potrivit pentru ca acesta să 
își sedimenteze cunoștințele dobândite la clasă. 

- Pentru dezvoltarea psiho-socială școala asigură un consilier specializat sau anumite activități de 
dezvoltare personală care au loc în cadrul orelor de dirigenție, însă și părinții elevului trebuie să colaboreze 
strâns cu școala pentru a asigura elevului un echilibru emoțional atât de necesar pentru prezentul alert în 
care trăim. 

Școala și familia, dacă colaborează într-un mod deschis și pozitiv, ajută elevul să se dezvolte frumos 
și să îl pregătească pentru viața de adult. Un elev care a făcut sport, care a învățat și și-a dezvoltat 
creativitatea, care are echilibru emoțional va fi un adult comunicativ care va face față cu succes provocărilor 
vieții. 
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SERBARE DE CRĂCIUN ONLINE ,,BUCURIA CRĂCIUNULUI!” 

 

Prof. Înv. Primar URSACHI  VALENTINA 

Liceul Tehnologic ,,Ion Nistor’’ Vicovu de Sus, Suceava 
 
 

În aşteptarea lui Moş Crăciun, copiii clasei a II-a C au pregătit  momente speciale, în prag de 
sărbătoare, pentru Moşul bun, care este alături de noi, ca întotdeauna, pentru parinţii noştri, care ne asigură 
liniştea şi afecţiunea de care avem nevoie. Să-i  privim, să-i ascultăm cu inimile deschise, cu înţelegere şi 
dragoste.  

 
Azi in zori ,o zână bună 
Mi-a pus o crenguţă-n mână 
E o creangă fermecată  
Şi o să vedeţi îndată , 
Că dorinţe implineşte 
Şi-apoi vraja se sfârşeşte. 

Cine vrea să se gândească 
Şi-o dorinţă să rostească? 
Vreau să vină blânda iarnă 
Şi fulgi moi uşori să cearnă, 
Să aştearnă alb covor 
Peste strada si ogor! 

CRĂIASA IARNĂ :  
Iarna sunt şi am venit 
Cu steluţe-n frunte,  
Zăpadă am presărat  
Sus în vârf de munte. 

Florile le-am învelit 
Cu albă plăpumioară, 
Gerul rece a sosit,  
Ce plăcut e-afară ! 

Audierea cântecelul Iarna e vecina noastră 
Bine v-am găsit, dragii mei!                     
Noi v-aducem bucurii, 
Facem drum de sănioară 

Să ieşiţi toţi pe afară. 
Alb covor punem pe stradă 
 Pentru oameni de zăpadă.

Audierea  cântecelului ,, Ninge” 
Un fulg sunt şi am venit   
Cu steluţe-n frunte 
Eu zapadă-am presărat 
Sus în vârf de munte 

Florile le-am învelit 
Cu-alba plapumioară 
Gerul rece a sosit, 
Vai, ce frig e-afară!

Eu sunt fulgul cel mai mare 
Şi sosesc din depărtare 
Cale lungă-am străbătut 
Peste sat m-am aşternut. 
Eu sunt fulgul jucăuş 
Vesel ca un spiriduş 
Şi plutesc , plutesc , plutesc 
Şi nu vreau să mă topesc. 
Eu sunt fulgul vestitor 
Şi sunt veşnic călător 
Înaintea lui Crăciun 
Vin în seara de Ajun. 

Eu sunt fulgul cel mai alb 
Şi din sufletul meu dalb 
Vă anunţ cu bucurie 
Pe Hristos ce va să vie! 
Şi tot ninge şi tot cerne  
Se bat norii sus cu perne 
Şi-ai să vezi acuş , acuş 
Pârtie pe derdeluş. 
Doi copii cu nasul roșu 
Parcă seamană cu Moşul 
Uite, abia, abia se văd 
Din mantiile de omăt. 

 
Cântecelul : Iarna veselă 

 
Luni în şir noi aşteptăm          
Momentul ca să plecăm 

Zâna Iarna dă semnalul 
Ce îl aşteptăm tot anul. 
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Noi am coborat de sus             
Şi multe avem de spus: 
Pe unde-am călătorit 

Pe copii i-am veselit. 
Cu toţii se bucurau 
Şi pe sânii se suiau

S-a întâmplat de mult de tot            
Poveste adevarată 
În Betleem şi de atunci 
Ea n-a mai fost uitată. 
Când s-a născut sub cerul sfânt 
În iesle ca oricare 
Mesia făr’ de început 
Şi făr’ de-asemănare. 
Şi noaptea mai senină-a fost                          
Şi mult mai luminoasă. 
Pătrunse vestea de Crăciun 
În fiecare casă. 
Iar noi şi azi sărbătorim 
Cu floarea în cunune 

A naşterii mare minune. 
Se-apropie Crăciunul                             
Vin’ să te rogi cu mine 
Iisus se naşte astăzi, 
Copile,pentru tine. 
Se-apropie Crăciunul 
Cu bradu-mpodobit 
Iisus ne cere-n taină 
Să-ngenuchem smerit. 
Noi în seara de Crăciun 
Îl lăudăm pe cel preabun 
Colindăm , colind duios 
 Domnului Iisus Hristos. 

 
Colindul ,,Sculaţi gazde nu dormiţi!‘’

 
Cântec: O, brad frumos!
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PARTENERIAT  EDUCAȚIONAL 

GRĂDINIȚĂ- FAMILIE 

„NUMAI  IMPREUNĂ  VOM REUȘI!” 

Ursică Fănica, 

 Grădinița cu Program Prelungit “Lumea Copilăriei”, Rm. Sărat 
 

Scop: 

- Cunoaşterea şi educarea copiilor preşcolari prin influenţa pozitivă atât a grădiniţei, cât şi a familiei; 
- Stabilirea unor principii de bază ce trebuie respectate în formarea personalităţii copiilor, precum şi 

a unor procedee de corectare a unor devieri comportamentale; 
- Eficientizarea relaţiei familie – grădiniţă.  
Obiective specifice: 
-Cunoașterea și educarea copiilor preșcolari prin influența pozitivă atât a grădiniței, cât și a familiei; 
-Stabilirea unor principii de bază ce trebuie respectate în formarea personalității copiilor, precum și 

a unor procedee de corectare a unor devieri comportamentale; 
-Eficientizarea relației familie-grădiniță; 
Descrierea pe scurt a activității:  
„Eu sunt copilul, tu ţii în mâinile tale destinul meu, tu determini în cea mai mare măsură, dacă voi 

reuşi sau eşua în viaţă. Dă-mi, te rog, acele lucruri care să mă îndrepte spre fericire, educă-mă, te rog, ca să 
pot fi o binecuvântare pentru lume.”Reuşita privind devenirea umană a copilului depinde de o colaborare 
prodigioasă dintre doi factori educaţionali de bază: grădiniţa şi familia. De aceea, în cadrul acestui 
parteneriat dorim să descoperim cheia unităţii de acţiune. Copilul prescolar ar trebui sa aiba toate conditiile 
unui cadru optim in care sa se dezvolte, aceasta raspundere revine in mare masura familiei care poate 
indeplini aceasta sarcina printr-o colaborare judicioasa, eficienta cu institutia prescolara. Rolul familiei nu 
se mai poate rezuma la asigurarea conditiilor de viata pentru copil , la asigurarea supravegherii acestia, ci 
trebuie vazuta ca prim factor in educatia si instructia copilului si un continuator al cerintelor impuse de 
practica educationala institutionalizata. Cultivarea unor relatii de parteneriat efectiv intre gradinita si 
familie, in sprijinul educatiei si cresterii copilului constituie cheia succesului viitor in adaptarea si integrarea 
scolara, este primul pas catre o educatie deschisa, flexibila si dinamica a personalitatii copilului. 

În perioada octombrie 2019- martie 2020 s-au desfășurat în cadrul proiectului de parteneriat “Numai 
împreună vom reuși!” sedințe cu părinții, s-au susținut referate, mese rotunde, lecții demonstrative, serbări 
și acțiuni caritabile. 

 În perioada aprilie-iunie 2020, graficul inițial al activităților nu a putut fi respectat ca urmare a 
situatiei de urgență ce a generat suspendarea cursurilor în toate unitățile de învățământ preuniversitar. În 
aceste condiții, activitățile s-au desfășurat tot în perioada prestabilită, în format on-line.  

 Activitatea nr. 1: „Familia și grădinița – Să ne cunoaștem între noi!”– masă rotundă cu 
membrii familiei. Activitatea s-a desfășurat sub forma unei mese rotunde în colaborare cu părinții și 
copiii. S-au utilizat materiale atractive care sa îi informeze atât pe părinți cât și pe copii în același timp de 
importanța grădiniței în dezvoltarea preșcolarului. 

Activitatea nr.2: „Cine este copilul meu?” – În cadrul activității s-a prezentat: caracterizarea grupei, 
„scrisoarea copilului către părinţii săi” și s-au distribuit chestionare de cunoaştere a preşcolarilor. 

Activitatea nr.3: „Vine, vine Moș Crăciun!” - Preșcolarii au susținut un frumos program artistic 
pentru părinți, bunici, frați și surori, dar mai ales pentru Moș Crăciun. În cadrul serbării, copiii costumați 
frumos în crăciunei și crăciunițe au recitat poezii despre anotimpul iarna și Moș Crăciun, au interpretat 
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cântece și colinde romanești și au dansat. La finalul serbării, Moș Crăciun ajutat de Crăciunițe a împărțit 
cadouri tuturor copiilor. 

 Activitatea nr. 4: „Învață să ierți, să iubești, să dăruiești!” Activitatea Învață să ierți, să iubești 
să dăruiești!, desfășurată cu ocazia Zilei Internaționale a Nonviolenței în școli, s-a realizat cu scopul de 
a promova nonviolența în rândul copiilor și de a-i educa să trăiască în armonie, prietenie, solidaritate, 
toleranță, pace şi respect. Activitatea a debutat prin expunerea doamnei educatoare a „Poveștii 
curcubeului”, în care fiecare culoare se lăuda că le este superioară celorlalte, că este cea mai importantă în 
lume, până când ploaia le-a intrerupt și le-a spus că, fiecare dintre ele a fost creată cu un anume scop, că 
fiecare în parte este specială, unică și diferită. După audierea poveștii, preșcolarii au fost împărțiți în trei 
grupe în funcție de ecusonul colorat din piept. Astfel, cei cu culoarea albă, au realizat posterul cu copacul 
păcii, cei cu culoarea verde au realizat posterul copacului prieteniei, iar cei cu culoarea albastră posterul 
copacului toleranței. Pe parcursul activității, copiii au fost încurajați și ajutați de părinți, iar invitații au ținut 
un discurs despre importanța și impactul acestei activități asupra copiilor. La sfârșitul activității, preșcolarii, 
părinții și invitații au format cercul prieteniei, spunând fiecare un cuvânt care să sugereze nonviolența, 
prietenia, toleranța, dragostea pentru cei apropiați. 

Activitatea nr.5: În cadrul activității cu tema La mulți ani, mămico!, boboceii au confecționat din 
hârtie colorată, hârtie creponată, carton colorat, creioane colorate și lipici, floricele, felicitări și coșulețe 
pentru mămici și bunici. La sfârșitul activității, preșcolarii au recitat poezii și au interpretat cântece dedicate 
zilei de 8 martie, iar din lucrările copiilor s-a organizat o expoziție.                                                           

Analiza SWOT 

Puncte tari Puncte slabe 

- Dorinta si diponibilitatea cadrului didactic de 
a initia, pregati si desfasura parteneriatul; 
- Disponibilitatea parintilor de a se implica in 
activitatile directe cu prescolarii; 
- Spatii si dotari materiale ce permit 
desfasurarea activitatilor propuse; 
- Desfasurarea in bune conditii a activitatilor 
din cadrul programului „Sa stii mai multe, sa fii 
mai bun!” 

- Cheltuielile generate de achizitionarea de 
materiale didactice pentru desfasurarea 
activitatilor, suportate de catre parinti in lipsa 
unui eventual sponsor; 
- Reactia de posesivitate fata de parinte, ce 
poate fi manifestata de unii copii in cadrul 
activitatii; 

Oportunități Amenințări 

- Cresterea prestigiului gradinitei in randul 
comunitatii locale; 
- Identificarea de parinti care pot participa la 
activitatile grupei; 
- Sustinere din partea parintilor; 

- Lipsa de implicare si de cooperare a unor 
parinti; 
- Starea vremii poate aduce schimbari in ceea 
ce priveste tema si programul activitatilor 
planificate a se desfasura in aer liber; 

 

Suntem convinsi că: „NUMAI  IMPREUNA VOM REUSI !” 
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IMPORTANTA ACTIVITATILOR EDUCATIVE    

IN PARTENERIAT CU PARINTII    

 

Prof: Vacarus Iuliana        
 

La varsta prescolara un factor important este gradinita care desfasoara un amplu proces instructiv-
educativ aplicand metode si procedee stiintifice. Pentru reusita actului educational munca depusa de cadrele 
didactice in gradinita trebuie continuata, sustinuta si intarita de familie.    

Functia de parinte este o,,meserie,,si, ca orice meserie, ea trebuie invatata. Notiunea de parinte nu 
poate exista separat de cea de copil/urmas, dupa cum notiunea de educator nu poate exista separate de cea 
de educat. Parintii trebuie sa cunoasca, sa devina constienti de influienta pe care o exercita prezenta lor in 
viata copilului, sa fie convinsi ca educatia ce trebuie data copilului, pentru societatea actuala este diferita 
de cele precedente, ca societatea viitoare va fi diferita de cea actuala, iar copilul trebuie pregatit 
corespunzator. Gresesc acei parinti care le interzic copiilor sa se,,atinga de anumite obiecte,, sau sa se 
deplaseze cat de mult pot. Tendinta copilului de a apuca, de a desface piesele unei jucarii, de a le pipai, de 
a le privi, chiar de a le izbi pentru a vedea daca se sparg sau nu, nu trebuie oprita. Un copil sanatos, bine 
alimentat si crescut in conditii igienice, manifesta un activism care trebuie stimulat, dar si supravegheat si 
indrumat.Curiozitatea acuta, de a cerceta tot cel inconjoara trebuie incurajata. 

Unitatea de actiune a celor doi factori (gradinita-familie) in opera de formare a copilului este 
conditionata de unitatea de vederi, de un mod comun de lucru si o buna cunoastere reciproca. Interesul 
comun al celor doua institutii trebuie sa determine o miscare cu dublu sens, familie-gradinita, gradinita-
familie, in vederea unei suficiente cunoasteri a ambelor parti.          

In procesul educatiei rolul coordinator il are gradinita, iar mai apoi scoala, insa familia este aceea care 
contribuie prin sustinerea si continuarea a ceea ce unitatile de invatamant se straduiesc sa faca. 

Din punct de vedere pedagogic coordonarea presupune, pe de o parte, selectarea si valorificarea 
influientelor pozitive ce se exercita in familie, iar pe de alta, indrumarea familiei in vederea exercitarii unor 
actiuni educative care sa fie in concordanta cu idealul educativ. Ca institutie care dispune de cadre pregatite 
in acest sens, gradinita poate asigura aceasta coordonare.O prima consecinta ce rezulta de aici se refera la 
necesitatea cunoasterii de catre educatoare a trasaturilor si potentialului educativ al familiei.De un real folos 
pentru valorificarea influientelor familiei si indrumarea ei sunt informatiile ce se refera la incadrarea 
parintilor in procesul muncii, la structura si tipul familiei, la relatiile interpersonale dintre membrii sai              
(intre parinti, intre parinti si copii, intre copii si bunici, etc.), la climatul educativ din familie, la 
responsabilitatile pe care copilul le indeplineste in familie, la autoritatea parintilor si metodele educative pe 
care acestea le folosesc etc. Cunoscand asemenea aspecte, educatoarea poate trece la stabilirea unui progam 
comun de educatie-al gradinitei si al familiei- in care actiunile ce se intreprind sa se completeze reciproc. 
Numai in acest fel se poate contura un sistem unitar de cerinte. Odata stabilite aceste lucruri, urmeaza 
aplicarea lor. Si in acest proces educatoarei ii revine sarcina sa indrume si sa orienteze modalitatile de 
aplicare si mai ales sa urmareasca rezultatele. In acest sens, ea trebuie sa-i familiarizeze pe parinti cu 
anumite cunostinte psihopedagogice si sa-i initieze in folosirea unor metode si procedee de educatie in 
concordanta cu particularitatile de varsta si individuale ale copilului.                

Principalele aspecte asupra carora educatoarea trebuie sa insiste se refera la regimul zilnic din familie, 
la relatiile dintre parinti si la unitatea de cerinte dintre ei, la importanta climatului afectiv pentru dezvoltarea 
personalitatii copilului, la necesitatea cunoasterii copilului, la semnificatia stilului de viata care trebuie sa 
domine in familie, la jocurile si jucariile copilului, intr-un cuvant la tot ceea ce s-ar putea repercuta,intr-un 
fel sau altul , asupra dezvoltarii copilului.                                                                     
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Familia reprezinta un element cheie in dezvoltarea sanatatii, competentei si activitatii copilului insa 
ea nu poate exercita aceasta functie fara colaborarea cu gradinita, care asigura resurse suplimentare. Pentru 
a realiza un parteneriat efficient gradinita-familie, educatoarea poate implica familia in anumite activitati 
instructive-educative. Astfel, parintii trebuie sprijiniti sa isi cunoasca copii, sa le identifice nevoile si sa 
sprijine dezvoltarea si cresterea lor armonioasa. Parteneriatul familie-gradinita, cu tot ceea ce presupune el, 
prezinta avantaje pentru toti factorii implicati: educatoare, parinti, copii. 

In privinta formelor concrete de colaborare dintre gradinita si familie, trebuie spus ca ele se deosebesc 
in functie de scopul urmarit si modul concret de realizare. Un exemplu ar fi conferintele si referatele 
prezentate in fata parintilor cu anumite prilejuri. In cadrul acestor conferinte am abordat teme pe baza de 
fapte si date concrete. Ex: “Influienta familiei asupra personalitatii copilului”, “Despre noi si copiii 
nostri”,”Cum sa contribuim la dezvoltarea limbajului copiilor nostril”, etc.          

De asemenea, organizarea unor expozitii cu lucrari executate de copii, prin care parintii au 
posibilitatea sa-si cunoasca copilul prin prisma rezultatelor muncii sale. Participarea parintilor la anumite 
activitati demonstractive ii ajuta sa cunoasca metodele si procedeele folosite, le sugereaza anumite 
modalitati concrete de indrumare a jocurilor,  de folosire a jucariilor, etc. In cadrul acestor participari, 
parintii  observa modul de comportare al copilului in colectivitate, precum si modul si gradul de implicare 
al prescolarului in activitati. 

Un alt mijloc eficient de colaborare intre gradinita si familie sunt convorbirile cu familia.Asemenea 
convorbiri au loc spontan ori de cate ori se iveste prilejul, sau organizat, din initiativa educatoarei sau a 
parintilor. Avantajul lor consta in posibilitatile pe care ni le ofera de a analiza diferite situatii concrete si de 
a ajunge la un consens asupra masurilor ce se vor intreprinde in continuare.Educatoarea are prilejul sa 
cunoasca mai bine copilul prin intermediul parintilor, sa-i cunoasca pe acestia din perspectiva calitatii pe 
care o au. O varianta a acestor convorbiri imbraca forma consultatiilor individuale. Cu acest prilej sunt 
analizate unele manifestari concrete mai dificile sau iesite din comun, cauzele care le genereaza, si in 
colaborare se ajunge la initierea unor masuri concrete. Convorbirile si consultatiile presupun mult tact  din 
partea educatoarei. 

Vizitele constituie o alta forma de colaborare. Includem aici ambele variante, vizitarea familiei de 
catre educatoare si vizitarea gradinitei de catre parinti. Cu acest prilej educatoarea are posibilitatea sa 
cunoasca  structura si climatul educativ din familie, relatiile si valorile morale ale acestui microgrup, locul 
pe care copilul il ocupa in interiorul sau. Vizitand gradinita, parintii au posibilitatea sa-si cunoasca mai bine 
copilul si sa-si vada propiile rezultate, observand si informandu-se asupra atitudinii si comportarii copilului. 
De asemenea la nivelul grupei si al gradinitei,  se constituie comitetul de parinti. Acesta are rolul de a-i 
antrena pe toti parintii la organizarea si desfasurarea in bune conditii a muncii in gradinita. 

O alta forma de colaborare intre gradinita si familie sunt serbarile copiilor, un prilej de cunoastere 
reciproca, dar si de satisfactie reciproca pentru realizarile copiilor. Am organizat activitati extracurriculare, 
organizate si desfasurate impreuna cu parintii. De exemplu: vizite organizate la patiserie, la croitorie, la 
muzee, la biserici, la gradina botanica, astfel incat copiii sa aiba parte de o educatie culturala solida . In 
vederea  eficientei parteneriatului gradinita-familie, educatoarea trebuie sa mobilizeze parintii, in 
participarea la aceste actiuni.  

In cadrul formelor de colaborare mai sus mentionate educatoarele vor observa”pe viu”relatia dintre 
copii si parinti, vor putea observa anumite hobby-uri, preferinte sau talente ale familiei, precum si modul 
in care parintii isi cunosc copiii. Adevaratii beneficiari ai acestui parteneriat sunt copiii, ei simt dragostea 
si apropierea parintilor, nu numai prin bunavointa si bucuriile ce li se ofera acasa, ci si din interesul pe care 
parintii il acorda in realizarea activitatilor din gradinita; copiii sunt mai siguri pe sine, sentimentul de 
siguranta fiindu-le atat de necesar dezvoltarii si echilibrului interior; totodata ei traiesc mandria de a-si 
vedea parintii in situatii apropiate lor si de a-i aprecia si mai mult. 

Parintii au sansa de a deveni participanti la educatie, prin implicarea  afectiva si prin emotiile traite 
alaturi de copiii lor; au prilejul de a sta foarte aproape de copii, de ai intelege mai bine, au posibilitatea sa-
i observe, sa vada cum se compoarta acestia in colectiv.Participand afectiv si efectiv la viata gradinitei, 
parintii nu vor mai vedea doar functia sociala a acesteia, de supraveghere a copiilor atunci cand ei lipsesc 
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de acasa, ci vor constientiza ca ea desfasoara un proces instructiv-educativ bine fundamentat si organizat.                
   

In concluzie, dezvoltarea  psihica si fizica a copilului la aceasta varsta  depinde in mare masura  si de 
cadrele didactice, dar si de parinti si de aceea  e nevoie stringenta de o stransa colaborare intre cei doi 
factori, in favoarea cresterii adecvate a  copiilor.     
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IPORTANŢA  ACTIVITĂŢILOR  EDUCATIVE  

ÎN PARTENERIAT CU PĂRINŢII 

 

prof. VĂDUVA LUIZA ADELA,   

ŞCOALA GIMNAZIALĂ PADEŞ, JUD. GORJ 
 

 “COPILUL – o taină pe care întâi trebuie să ne dorim să o descifrăm şi apoi să lucrăm neîntrerupt 
pentru asta, părinţi şi profesori. Trebuie să-l înţelegem, ca apoi să se înţeleagă pe sine şi lumea în care 
trăieşte.” 

 
Educaţia, definită în termeni foarte generali, este un proces al cărui scop esenţial este de a uşura o 

anumită modificare de comportament. Părinţii sunt primii profesori ai copilului, ei începând educarea lui 
în mediul familial. De cele mai multe ori, comportamentul parental este inspirat din propria experienţă de 
viaţă a acestora, astfel perpetuând atât aspecte pozitive cât şi negative, pe parcursul mai multor generaţii. 
Împreună cu părinţii, şcoala îşi are rolul bine stabilit, intervenind în dezvoltarea primară a copilului. În acest 
context, educarea părinţilor după principii ştiinţifice de psihopedagogie devine o necesitate. 

În fiecare an realizăm parteneriate cu părinţii elevilor pe care îi îndrumăm . Motivul realizării acestor 
parteneriate este necesitatea menţinerii unităţii de cerinţe în educaţia copilului, necesitatea realizării unei 
legături reale între şcoală şi familie ca parteneri egali în educaţia copilului. 

Scopul acestui parteneriat este implicarea şi participarea reală a părinţilor în activităţile la clasă şi la 
cele extracurriculare. 

Ca obiective majore ale acestui parteneriat aş aminti: formarea părinţilor în spiritul ideii de parteneri 
egali în educaţia copiilor; convingerea părinţilor pentru a investi în dezvoltarea personală a copilului şi a 
grupului în ansamblu; implicarea părintilor în atragerea de resurse (financiare sau materiale) necesare unei 
bune desfăşurări a actului educaţional; creearea unui mediu educativ pozitiv, favorabil, adecvat pentru o 
stimulare continuuă a învătarii spontane a copilului; achizitionarea de către părinţi a unor informaţii şi 
cunoştiinţe pe care să le folosească în educarea propriilor copii; implicarea părinţilor în atragerea şi găsirea 
de resurse materiale şi financiare necesare derulării serbării de Crăciun, de sfârşit de an şcolar, organizării 
de excursii şcolare. 

Școala îl învață pe copil să se situeze printre semeni , să se obișnuiască cu anumite cerințe și realități 
sociale. Dar educația în familie constituie prima școală a copilului , partea cea mai importantă a pregătirii 
lui pentru viața socială și productivă. Familia trebuie să fie prima instituție socială care se preocupă de 
asigurarea condițiilor necesare dezvoltării normale a copilului. 

La școală, ajutăm elevii să treacă peste rețineri, să-și exprime în mod deschis opiniile personale, să 
vorbească despre evenimentele la care participă , despre calitățile și defectele lor. Elevii dobândesc nu 
numai curajul exprimării unor opinii, ci și respectul pentru părerile colegilor, ale părinților, pentru adevăr. 
În felul acesta punem pe fiecare elev în situația de a-și exercita, în clasă, principalele însușiri care-i definesc 
personalitatea, făcându-i participanți activi, dar și colaboratori, parteneri ai noștri în ducerea la bun sfârșit 
a tuturor activităților. 

Calitatea proceselor de comunicare ce se stabilesc în grupul școlar depinde de potențialul comunicativ 
al fiecăruia dintre membrii lui. Educatorul trebuie să dețină înainte de toate, bune calități de mediator pentru 
a-i facilita procesul stabilirii unor interacțiuni directe, sincere, bazate pe încreder e între elevi, dar și între 
sine și fiecare dintre elevi. 

Un real parteneriat între şcoală şi familie nu este cel înscris pe o coală de hârtie semnat de părinte şi 
director, este relaţia activă, de implicare şi de o parte şi de cealaltă, este bucuria şi tristeţea, este succesul şi 
eşecul, este zbaterea şi rezultatul din care beneficiarul este copilul. 

În domeniul colaborării școală-familie, punctul de plecare este cunoașterea prealabilă a părinților de 
către învățător, a familiei, a climatului familial.  
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Activitatea educativă îmbracă și în școala noastră o multitudine de forme la următoarele nivele: 
comitetul de părinți, consiliul reprezentativ al părinților, vizitele la domiciliu, corespondența cu părinții, 
consultațiile pedagogice, implicarea părinților în activitățile școlii, activitățile nonformale(excursii, cercuri, 
serbări, aniversări, cursuri), consultații la cererea părinților. 

     Vă prezint câteva fotografii de la activitățiile desfășurate cu elevii mei: 
 

 

 
    

Bibliografie: 
Moisin, Anton-Părinți și copii, Editura didactică și pedagogică , București, 1995; 
Boroș, Maximilian-Profesorul și elevii, Editura Gutinul, Colecția de pedagogie, Maramureș, 1994 
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IMPACTUL PARTENERIATULUI EDUCATIV                                                           
ASUPRA PARTICIPANȚILOR LA ACTUL EDUCAȚIONAL 

 

Prof.înv. preșcolar, Văleanu Valentina                                                                                         
GPN Nr. 2, Borcea-Călărași 

 

„Familia este cea mai elementară formă de organizare. Fiind prima comunitate de care se atașează un 
individ cât și prima autoritate sub care acesta învață să trăiască, familia este cea care stabilește valorile cele 
mai fundamentale ale unei societăți”    - Charles Colson      

„Fiecare copil pe care îl instruim este un OM dăruit societății” (N. Iorga) 

Parteneriatul constituie o formă de colaborare şi cooperare între instituţii şi persoane care urmăresc 
realizarea aceluiaşi scop, o încercare de sincronizare şi armonizare a cerinţelor  mai multor factori educativi 
în vederea realizării unor interese comune. Instituţiei preşcolare îi revine rolul coordonator în cadrul relaţiei 
de parteneriat cu familia. Acest rol derivă din faptul că grădiniţa este o instituţie specializată, cu cadre 
didactice pregătite pentru realizarea sarcinilor educaţiei  preşcolare. 

Psihopedagogia modernă, centrată pe copil se bazează pe convingerea că familia este primul educator 
al copilului şi cu cel mai mare potenţial modelator. În România, ca şi în întreaga lume angrenarea familiei 
şi responsabilizarea ei în educarea copilului este fundamentală pentru reuşita oricărui program educativ. 
Activitatea derulată de un program de educaţie, oricât ar fi de bine gândită şi sprijinită de mijloace bogate, 
nu este eficientă dacă nu este cunoscută de către părinţi. Pe de altă parte, ceea ce învaţă copilul în grădiniţă  
pierde din importanţă şi eficienţă dacă părinţii nu întăresc şi nu valorifică programul educativ desfăşurat în 
grădiniţă. 

De cele mai multe ori, gradul de interes şi implicare a părinţilor în activitatea instituţiei de învăţământ 
este direct proporţională cu rezultatele obţinute de către copii în procesul didactic. Există un raport strâns 
între capacitatea de adaptare a copilului la programul grădiniţei şi educaţia primită de copil în familie. 

Aspectele evidenţiate constituie doar câteva argumente care impun ca educaţia preşcolară să aibă la 
bază un parteneriat activ şi eficient între părinţi şi instituţia preşcolară – ca doi poli de rezistenţă ai educaţiei 
preşcolare. 

Consultaţi în alegerea opţionalelor la nivelul grupei şi în unele probleme cu care se confruntă 
grădiniţa, părinţii s-au simţit parteneri direcţi în activitatea de educare a propriilor copii. 

Reuşita activităţii instructiv-educative din grădiniţă este condiţionată de cunoaşterea, susţinerea şi 
întărirea venită din partea familiei.  La nivelul grupei am derulat şedinţe de tipul meselor rotunde, dezbateri 
şi informări cu scopul familiarizării părinţilor cu modalităţile de extindere şi exersare a procesului de 
învăţare şi acasă. 

Activităţile extracurriculare  sunt deosebit de importante în educarea copiilor preşcolari. Antrenând 
părinţii în pregătirea şi desfăşurarea unor astfel de activităţi munca educatoarei va fi substanţial diminuată, 
iar părinţii se vor simţi valorificaţi, talentele şi cunoştinţele lor fiind fructificate. Urmărindu-şi propriu copil 
în timpul unor situaţii variate de interacţiune zilnică, părinţii au posibilitatea de a cunoaşte unele dificultăţi 
de integrare a copiilor în colectivul grupei sau în programul grădiniţei. 

Colaborarea grădiniţei cu şcoala: 

Pregătirea copilului pentru startul şcolar este obiectivul final deplin acceptat şi promovat în 
programele de educaţie timpurie din toate sistemele de învăţământ dezvoltate, în condiţiile intensificării şi 
accelerării întregului proces de învăţămînt, începând de la primele trepte ale acestuia.În consecinţă, pe 
parcursul perioadei preşcolare, copiii acumulează un bagaj important de cunoştinţe fundamentale, priceperi, 
deprinderi, atitudini, capacităţi, comportamente care, consolidate şi îmbogăţite pe parcursul anului 
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pregătitor pentru scoală, vor contribui la conturarea unei capacităţi de învăţare necesare pe perioada 
şcolarităţii ce urmează. 

Pregătirea pentru şcoală mai presupune şi familiarizarea acestuia cu caracteristicile şi implicaţiile 
statutului şi rolului de elev, cu natura relaţiilor cu adultul şi cu colegii, cu condiţiile mediului şcolar.Deşi 
ocaziile de relaţionare ale grădiniţei cu şcoala sunt puţine, în grupele mari vizita copiilor împreună cu 
educatoarea în instituţiile şcolare este un demers foarte util. 

Colaborarea grădiniţei cu comunitatea: 

Colaborarea grădiniţei cu comunitatea în care funcţionează, integrează din nou, două planuri de 
acţiune.Grădiniţa recunoaşte valenţele formative pe care comunitatea, mediul socio-cultural din care provin 
copiii, o exercită asupra acestora şi ţine cont în programele educaţionale de toate experienţele de cunoaştere 
şi de viaţă prilejuite de aceasta.Mai mult, programele educaţionale ale grădiniţei îşi propun ca tendinţă de 
evolutie familiarizarea copiilor cu ambianţa culturală a spaţiului social căruia acesta îi aparţine(ex.utilizarea 
spaţiului comunităţii pentru desfăşurarea unor serbări, întreceri sportive etc.) 

O consecinţă a acestui tip de acţiuni este conştientizarea de către membrii comunităţii a problematicii 
specifice învăţământului preşcolar, fapt ce a determinat implicaţii practice benefice:implicarea autorităţilor 
locale în organizarea unor evenimente, atragerea de sponsorizări, implicarea unor instituţii ale 
comunităţii:ONG-uri, servicii sociale etc. 

Al doilea plan al colaborării implică grădiniţa ca prestatoare de servicii către comunitate.Grădiniţa 
este primul segment al unui sistem de învăţământ care îşi propune pregătirea indivizilor pentru o integrare 
socială activă.Instituţia preşcolară îşi asumă această finalitate, transpunând-o în procesul de socializare 
primară şi în pregătirea pentru şcoală.Frecventarea grădiniţei devine astfel un factor de reuşită şcolară 
viitoare şi, generalizând, de eficienţă a sistemului educaţional. 

 

BIBLIOGRAFIE: 

 

• A.Glava şi C.Glava, Introducere în Pedagogia preşcolară, ed. Dacia,Cluj Napoca, 2002 
• Elisabeta Voiculescu, Pedagogie preşcolară, ed.Aramis Print, Bucureşti, 2003 
• Curriculum pentru învăţământul preşcolar, DPH, Bucureşti, 2009 
• Alexandra Mateiaş, (2003) "Copiii preşcolari, educatoarele şi părinţii", "Ghid de parteneriat şi   
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Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții 

Profesor pentru învățământul preșcolar: Maria Varga 

Grădinița cu P. P. „Parfum de Tei”, Cluj-Napoca 

 
În fiecare an desfășor la grupa pe care o conduc un parteneriat cu părinții copiilor, denumit „Împreună 

pentru copii”. Acest parteneriat presupune realizarea unor relaţii pozitive între familie şi grădiniţă, 
unificarea sistemului de valori care poate avea un efect benefic asupra copiilor, atunci când aceştia văd 
educatoarea sfătuindu-se cu părinţii.  

Motivul realizării acestui parteneriat constă în necesitatea menținerii unor unități de cerințe în 
educația copilului. Scopul realizării acestui parteneriat este dezvoltarea unui parteneriat real, bazat pe 
sinceritate, implicarea şi participarea efectivă a părinţilor în activităţile de la grupă cât şi în cele 
extracurriculare.  

Am urmărit următoarele comportamente: 
• Formarea părinţilor în spiritul ideii de parteneri egali ai educatoarei în educaţia copiilor; 
• Formarea unei concepţii sănătoase despre grădiniţă şi rolul acesteia în viaţa copilului; 
• Crearea unui mediu educaţional optim, favorabil unei bune dezvoltări a copilului, conform cu 

nevoile şi necesităţile sale; 
• Implicarea părinţilor în acţiuni de atragere de resurse financiare şi materiale extrabugetare, în 

vederea îmbunătăţirii mediului educational; 
• Achiziţionarea de către părinţi a celor mai recente informaţii despre creşterea şi educarea copiilor, 

aplicarea corectă în educarea şi creşterea copiilor lor.  
Părinţii au nevoie de informaţii referitoare la progresul copiii lor. Ei trebuie informaţi despre scopul 

de bază al programului educativ la care participă copiii şi trebuie implicaţi în luarea deciziilor. Educatoarele 
vor sugera acestora modul în care îşi pot ajuta copiii acasă, pentru că ei pot oferi copiilor sprijin suplimentar 
în învăţare. 

Copiii care vin în grădiniţă pot avea dificultăţi de adaptare atât în sensul socializării, cât şi din punct 
de vedere intelectual, estetic, fizic. Cauzele acestora pot fi identificate de către educatoare, împreună cu 
părinţii. Atât părinţii copiilor cu dificultăţi, cât şi ai celor cu dezvoltare firească este bine să fie consultaţi 
pentru a stabili programe educative în care să se implice şi familia. Parteneriatul dintre grădiniţă şi familie 
cunoaşte numeroase forme în care activitatea propusă conduce la creşterea şi educarea copilului prin 
armonizarea celor doi factori educativi: şedinţe cu părinţii – în care sunt prezentate principalele aspecte ale 
activităţii grădiniţei; mese rotunde; propaganda vizuală – afişarea diverselor materiale pe teme de educaţie, 
în special materiale ce arată activitatea copiilor; vizitarea grădiniţei de către părinţi; participarea la activităţi, 
plimbări, excursii, alături de copiii lor, serbări. 

În ce privește serbările, mai ales cea dedicată sărbătorii Crăciunului, care este percepută ca o 
sărbătoare a bucuriei, care face să înflorească în sufletele noastre bunătatea, frumusețea, toleranța, credința, 
speranța, tot ce are omul mai bun, am încercat să implicăm cât mai mult și mai mulți părinți. 

Se știe că sărbătoarea „Crăciunului nu este o perioadă, niciun sezon, ci o stare de spirit. Adevăratul 
spirit al Crăciunului înseamnă să prețuiești pacea și bunăvoința, să oferi din plin compasiune.” (Calvin 
Coolidge). Crăciunul e pentru copii cea mai așteptată sărbătoare. Și pe măsură ce creștem, îi descoperim 
sfințenia și veșnicia. Colindele, bradul cu steaua în vârf, steaua care nu se stinge niciodată, vestind marea 
bucurie şi taina îmbelșugată: Nașterea Domnului nostru Iisus Hristos. Am încercat să implicăm părinții în 
realizarea unor activități care să celebreze această sărbătoare în spațiul grădiniței, activități de un real 
succes, care a unit părinți, copii și cadre didactice: am organizat ateliere pentru confecționarea unor podoabe 
pentru brad, am colindat împreună, am împodobit bradul, am realizat serbări pentru marcarea Crăciunului, 
în care plini de emoții, mai mult bâlbâindu-se, copiii au spus poezii și cântecele, nerăbdători să primească 
cadourile Moșului. Întotdeauna, Moşul venea, era obosit, făcuse un drum lung. Îmbrăcat în pelerina sa roşie, 
cu margini albe, purtând o scufie de aceeaşi culoare, cu faţa ascunsă într-o barbă lungă şi în sprâncenele 
ninse, stufoase, încât ne era greu să-i distingem trăsăturile, Moșul împărțea cadourile.  
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Toate acestea au contribuit la crearea unui mediu favorabil de transmitere a tradițiilor şi obiceiurilor 
din generaţie în generaţie şi aducerea acestora în atenţia „micilor colindători, adaptate la cerințele părinților 
și societății aflate în continuă schimbare și dezvoltare, precum și în concordanță cu particularitățile de vârstă 
ale copiilor. 

 
Bibliografie:  
Boroș, Maximilian-Profesorul și elevii, Editura Gutinul, Colecția de pedagogie, Maramureș, 1994 
Moisin, Anton-Părinți și copii, Editura didactică și pedagogică , București, 1995; 
http://www.parinti.com/modules.php?name=News&file=article&sid=266 

https://www.didactic.ro/materiale-didactice/traditii-si-obiceiuri-de-iarna 
Buna ziua! Am participat la concursul din luna martie 2020 dar nu pot sa deschid materialele din 

revista si din cartea electronic. Fara aceste documente nu pot sa folosesc adeverinta de publicare. Este bataie 
de joc din partea dumneavoastra. Am pierdut timpul si banii degeaba ! Voi populariza neseriozitatea 
dumneavoastra prin toate mijloacele. Va multumesc ! 
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Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții 

Profesor psihopedagog Vas Eniko 
 
Parteneriatul cu familia, în cadrul învăţării, cooptează părinţii în procesul educativ, îi informează 

despre valorile promovate în aceste instituţii specializate în educaţia copiilor lor. 
Studiile arată că şansele copilului de a creşte, de a se dezvolta şi de a obţine rezultate mai bune cresc 

pe măsură ce părinţii sunt mai implicaţi în educaţia copilului. 
Părinţii şi familiile au cea mai mare influenţă asupra atitudinilor, comportamentului şi reuşitelor 

copilului. 
În contextul actual, declanșat de pandemia COVID-19, măsurile întreprinse de societate în vederea 

depășirii unor situații limită create de starea în care trăim, impun adoptarea unor noi modalități de 
comunicare și colaborare. Astfel,  atât profesorii cât si elevii trebuie să se adapteze noilor condiţii de 
învăţare, iar elevii fără sprijinul şi implicarea părinţilor în acest act nu vor reuşi să se concentreze pe 
asimilarea cunoştinţelor. 

De asemenea e de dorit ca părinții să devină un sprijin important în serviciul de educaţie, să se simtă 
responsabili şi responsabilizaţi pentru a colabora cu educatorii şi a asigura condițiile necesare pentru 
învăţare în perioada de pandemieşi nu numai. Cooperarea dintre părinți și educatori este esențială atât pentru 
a asigura un mediu securizant copiilor, familiilor și personalului din unitățile de învățământ, cât și pentru a 
oferi sprijin educațional prin intervenții coerente și consecvente din partea celor doi factori fundamentali 
de educaţie a copilului. 

Implicarea părinţilor înseamnă să joace un rol activ în educaţia copilului acasă. În alte       cuvinte, ei 
pot avea un impact pozitiv prin: 

✓ a încuraja copilul să aibă o atitudine pozitivă şi curioasă cu privire la învăţat în orice mediu, acasă, 
la şcoală şi în comunitate; 

✓ a se asigura de prezenţa la şcoală, punctualitate şi respectarea unor obiceiuri pozitive; 
✓ a încuraja copilul să aibă interese variate ca de exemplu hobby-uri, activităţi extraşcolare şi 

activităţi comunitare; 
✓ a lua parte în activităţile şcolare în cât mai multe feluri posibile; 
✓ a cere informaţii pentru ei sau pentru educaţia copilului;  
✓ a vorbi cu copilul despre viitorul, speranţele şi visurile lui. 
Psihologii  susțin că scopul unui copil nu este să fie ca unul dintre părinți, ci să aibă succes. 
Pentru asta părinţii împreună cu şcoala trebuie să ofere copiilor  metode şi modele de acţiune pozitivă 

în relaţia cu copiii, stabilirea şi aplicarea unor reguli bazate pe toleranţă şi afecţiune, stabilind o relaţie în 
cadrul căreia copilul să se simtă iubit şi apreciat. 

În urma mai multor studii s-a demonstrat că izolarea a avut un impact negativ asupra copiilor cu vârste 
mici, însă i-a afectat și pe adolescent, care s-au simțit singuri, triști sau furioși. 

Copiii au acum  nevoie de mai mult ajutor şi înţelegere din partea profesorilor şi a părinților. 
Dezinteresul adulților pentru copii poate duce la rezultate care vor lăsa urme adânci în educația copiilor, 
deoarece unii dintre ei se ocupă în mod serios doar de unele materii sau de niciuna. Acum  avem nevoie de 
o implicare şi un efort mai mare a părinţilor şi a educatorilor pentru a adapta programul în funcţie de nevoile 
copilului și a găsi metode de a ține copiii ocupaţi şi interesaţi de procesul de învăţare. 

 
Bibliografie: 
Senge,P.,(2016), Şcoli care învaţă: a cincea disciplină aplicată în educaţie, Editura Trei, Bucureşti 
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DE CE ESTE IMPORTANTĂ IMPLICAREA PĂRINȚILOR ÎN VIAȚA ȘCOLII? 

 

Prof. Vasilache Camelia 

Grădinița P. P. 29, Timișoara 
 
„Școala, pentru a da roade, are nevoie de sprijinul conștient și de colaborarea părinților. Educația dată 

în școală se dovedește a fi muncă irosită și ineficace, dacă familia e ostilă sau indiferentă.”  H.H. Stern  
Factorii de bază care ajută copilul în desăvârșirea propriei educaţii sunt şcoala şi familia. Funcţia 

educativă a familiei constă în formarea priceperilor, deprinderilor de viaţă, sentimente. Rolul familiei este 
important în dezvoltarea copilului din punct de vedere fizic, intelectual, moral si estetic.  

Şcoala eficientă realizează un parteneriat cu elevul, prin valorizarea și respectarea identităţii sale cu 
familia, prin recunoaşterea importanţei acesteia şi atragerea în procesul didactic cu toate resursele educative 
ale societăţii pe care le identifică şi le foloseşte activ.  Este nevoie a se dezvolta un nou concept care să 
întărească schimbarea în relaţiile şcoală-familie. Acest concept este parteneriatul educaţional. 

Parteneriatul educaţional este forma de comunicare, cooperare şi colaborare în sprijinul copilului la 
nivelul procesului educaţional. Acesta presupune o unitate de cerinţe, opţiuni, decizii şi acţiuni educative 
între factorii educaţionali. 

Parteneriatul educaţional se realizează între: 
• instituţiile educaţiei: familie, școală și comunitate; 
• agenţii educaţionali: copil, părinţi, profesori, specialişti în rezolvarea unor probleme 

educaţionale; 
• membri ai comunităţii cu influenţă asupra creşterii, educării si dezvoltării copilului (medici, factori 

de decizie, reprezentanţi ai bisericii, ai poliţiei) 
• influențele educative  exercitate la anumite momente asupra copilului; 
• programele de creştere, îngrijire şi educare a copilului. 
Un parteneriat familie - şcoală este relaţia cea mai profitabilă pentru toți cei ce participă la acest 

demers.  
Parteneriatul va fi eficient dacă fiecare parte va reţine că acelaşi subiect este copilul nostru şi şcolarul 

nostru. Cadrele didactice află cum este fiecare copil, în ce mod ajunge mai repede la succes, ce îl interesează 
şi-l pasionează, iar părinţii vor cunoaşte în ce momente să-l susţină pe şcolar, în ce fel să-l motiveze şi să-l 
ajute. Şcoala este instituţia socială în care se realizează educaţia organizată a tinerei generaţii. Ea este 
factorul decisiv şi pentru  formarea unui om apt să contribuie la dezvoltarea societăţii, să ia parte activ la 
viaţă, să fie pregătit pentru muncă.   

Procesul de învăţământ este cel care conferă şcolii rolul decisiv în formarea omului. Menirea şcolii 
nu este numai de a înzestra  elevii cu un bagaj de cunoştinţe cât mai mare, ci şi de a stimula calitatea de om. 
Parteneriatul educaţional se aplică la nivelul tuturor acestor relaţii. Colaborarea dintre şcoală şi familie 
presupune o comunicare efectivă şi eficientă, o unitate de cerinţe şi o unitate de acţiune când este vorba de 
interesul copilului. Implicarea părinţilor în problemele şcolii se referă la construirea unor relaţii pozitive 
între familie şi şcoală. 

  Colaborarea şi cooperarea părinţilor cu şcoala sunt eficiente ambilor factori. Dacă ne referim la 
optimizarea comunicării între profesori şi părinţi, se iau în calcul: 

✓ calitatea celor doi poli ai colaborării (profesori şi părinţi); 
✓ percepţiile fiecăruia; 
✓ atitudinile care îi caracterizează; 
✓ caracteristicile instituţiei şcolare; 
✓ caracteristicile familiei; 
✓ modul de comunicare. 
Implicarea părinţilor în rezolvarea problemelor şcolare şi în sprijinirea procesului instructiv-educativ 

are o serie de motivaţii, dintre care enumerăm: părinţii îşi cunosc copiii şi doresc să îi descopere ca elevi, 
părinţii au nevoie de informaţii referitoare la îndeplinirea rolului de elev de către copilul lor. 

  Forme de colaborare a părinţilor cu şcoala: 
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✓ prezenţa la şedinţe şi lectorate; 
✓ asistarea elevilor în efectuarea temelor; 
✓ participarea la activităţi cultural - artistice şi sportive; 
✓ organizarea unor expoziţii, serbări, excursii; 
✓ organizarea unui colţ verde în şcoală; 
✓ atragerea unor fonduri pentru şcoală; 
✓ susţinerea bibliotecii prin donaţii de cărţi. 
O comunicare optimă învăţător/ diriginte/ familie are rolul de a acţiona în mod pozitiv asupra 

copilului şi de a stopa comportamentele negative. 
  De multe ori apar dificultăţi de comunicare şi de dezvoltare a relaţiei şcoală - familie. De aceea, 

trebuie cunoscuţi factorii care favorizează,  dar şi  blochează o comunicare eficientă. Lipsa de comunicare 
din partea uneia dintre ele afectează evoluţia elevului, rezultatele şcolare şi natura comportamentului. 

Factori care favorizează comunicarea: 
✓ transmiterea informaţiilor de către învăţător/diriginte într-o formă accesibilă părinţilor; 
✓ evitarea analizării critice sau blamării părintelui; 
✓ mediul ambiant de discuţie să fie plăcut; 
✓ capacitatea învăţătorului de a mobiliza părinţii să comunice şi să le asculte problemele; 
✓ evitarea subiectelor care privesc elevii problemă, se fac discuţii individuale cu aceştia; 
✓ rezolvarea problemelor copiilor, implicarea în găsirea unor soluţii; 
✓ sprijinirea, încurajarea părinţilor pentru a schimba atitudinea negativă a elevului. 
Părinţii trebuie să vadă în şcoală un prieten, un colaborator, un om adevărat care-i 

poate  ajuta  prin  atitudinea  nepărtinitoare  pe  care  trebuie  să  o  afişăm.  
Așadar,  e  o  sarcină  a  şcolii  să  identifice  situaţiileproblemă din  familiile  copiilor,  să  dirijeze  

pe  cât  posibil  strategiile  educative  în  favoarea  elevului  şi  să  conştientizeze  că  relaţia  de  colaborar
e  şcoală-familie  este  determinantă  în  educarea  copiilor. 

Una  dintre  cele  mai  importante  preocupări  ale  familiei  şi  un  punct  comun  pe  care  îl  are  ac
easta  cu  şcoala  este  orientarea  şcolară  şi  profesională.  

Cei  mai  mulţi  părinţi sunt  bine  intenţionaţi  în  alegerea  unei  şcoli  pentru  copilul  lor. Dar, 
de  multe  ori,  buna  intenţie  şi  buna  credinţă  sunt  tocmai  sursele  greşelilor  lor,  deoarece  acestea  n
u  ţin  loc  de  competenţă. 

Greşelile  părinţilor  decurg  uneori  şi  din  prea  mare  dragoste  pe  care  o  poartă  copiilor. 
De  aceea,  între  familie  şi  şcoală  trebuie  să  existe  o  permanentă  colaborare. Un  parteneriat  familie-
şcoală  este  relaţia  cea  mai  profitabilă  pentru  toţi  cei  ce  participă  la  acest  demers. 

 
BIBLIOGRAFIE: 
 
• Bunghez, M. – PARTENERIAT ȘCOALĂ-FAMILIE, Editura Pro Universitaria, București, 2015 
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TRADITII SI OBICEIURI DE CRACIUN 

Prof. invățământ preșcolar Vasilache Daniela 

Grădinița nr. 1 Ocnița 
 

Crăciunul se sărbătorește pe 25 decembrie  și  reprezintă  perioada tradiţiilor,   şi a obiceiurilor 
transmise din generaţie în generaţie. Colindul, scenetele cu motive  religioase  şi  mesele  îmbelșugate  sunt  
nelipsite  în  toate  zonele  ţării,  în această  perioadă  a  anului. La sate, copiii și tinerii în special merg din 
casă în casă în  seara  de Ajun, colindă  și cântă  colinde despre venirea lui Iisus Hristos pe pământ.  

La sfârșitul fiecărui colind, ceata de colindători primește  covrigi, nuci, mere, cozonac. În prima zi de  
Crăciun  copiii umblă cu steaua, un obicei vechi ce se întâlneşte la toate popoarele creştine. Acest obicei 
vrea să amintească   de  steaua care a vestit naşterea lui Iisus şi i-a călăuzit pe cei trei magi. Cântecele 
despre stea provin din surse diferite.  Micii colindători, care intră  în  curțile  oamenilor  în zilele 
Crăciunului, cântă  versuri  religioase  despre  naşterea  lui  Iisus: „Steaua sus răsare“: 

,Steaua sus răsare 
Ca o taină mare 

Steaua străluceşte 
Şi lumii vesteşte 
……………… 

Se mai spune din bătrâni că în dimineața de Crăciun este bine să ne spălăm pe față cu apă curgătoare, 
în care să punem o monedă de argint. Vom fi astfel curați  ca argintul.  În noaptea  de Crăciun, mulți oameni 
lasă o lumânare aprinsă, de multe ori la icoana lui Iisus Hristos. Astfel, norocul va vedea casa și va putea 
intra înăuntru. În ziua de Crăciun  nu  se dă  cu mătura, nu se spală  rufe  şi   nu se  dă  nimic cu împrumut. 

Cel mai important este faptul  că, de Crăciun, toată familia se adună în jurul mesei să sărbătorească 
nașterea Domnului Iisus Hristos având pe masă mîncăruri  tradiționale cum ar fi: sarmalele, friptura  de 
porc  si cozonacul.  Copiii  cuminți  împodobesc  bradul  cu globulețe , ghirlande de lumină  și îl  așteaptă  
pe  ,,Moș  Crăciun,, care  vine  din  ținuturi  îndepărtate  să  le  aducă  daruri  în  ziua  Crăciunului  acasă, 
dar  și  la  școală,  unde  se organizează  serbări  în  cadrul  cărora  ei  spun  poezii , cântă  colinde , să  îi   

Parinții   sunt  implicați  în  susținerea  elevilor  pentru  realizarea  activităților  educative in  aceasta  
perioadă, prin  derularea  unor   parteneriate  .  Părinții  se implică  prin  pregătirea   trăistuțelor    pentru  
colindat, participă la  confecționarea   stelei  și  a  sorcovei  și  la  pregătirea  unor  prăjiturele  pentru ,,Moș  
Crăciun. Toate  aceste  activități   se desfășoară   și  cu participarea  copiilor , care împreună  cu  părinții  
creează  atmosfera  de  sărbătoare.  Deja   plutesc  în  aer  miresme  de  cozonac  și  zgomot   lin  de   clopoței.  
Pentru   buna   colaborare  dintre  școală și familie trebuie să se țină cont de importanța  pe care o are în 
viața copilului orice persoană  din  instituția  de învățământ  și din  familia  lui. 
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În așteptarea Crăciunului 

Prof. înv. primar: Vasilache Mihaela 

Școala Gimn. ,,Ghe. Munteanu- str. a Școlii Gimn. Nr. 18-Galați 

 

,,Crăciunul flutură o baghetă magică peste această lume și, iată, totul este mai delicat și mai frumos.'' 

 
TIPUL ACIVITĂȚII: Activitate extracurriculară 
FORMA DE ORGANIZARE:  On-line(googlemeet) 
PROF. ÎNV. PRIMAR: Vasilache Mihaela 
CLASA: a IV-a A 
PARTICIPANȚI: elevi, frați, surori, bunici, prof. de religie 
SCOP: cultivarea interesului copiilor pentru datinile și tradițiile românești specifice sărbătorilor de 

iarnă;stimularea aptitudinilor și înclinațiilor artistice. 

OBIECTIVE:      Să cunoască tradițiile și obiceiurile românești; 

                              Să recite versuri închinate sărbătoarei Nașterii lui Isus ; 

                             Să intoneze colinde dedicate sărbătorii Crăciunului; 

                             Să realizeze obiecte de artă populară 

ACTIVITĂȚI: 

Meditaţie de suflet expusă de învățătoare 

La ce vă gândiți când rostiți cuvântul Crăciun? 

,,Tradiții și obiceiuri de Crăciun’’- prezentarea materialului ppt  cu tradiții și obiceiuri de Crăciun 
Tăierea porcului de Crăciun -Ignatul 
Obiceiul sacrificării porcului de Ignat este unic în lumea crestină și își are rădăcinile pe teritoriul țării 

noastre în ritualurile vechilor daci din ziua Solstițiului de iarnă. 
De Ignat tradițiile cer ca porcul din ogradă să fie sacrificat și transformat în bunătăți pentru cei ai 

casei.  
Masa de Crăciun      
De pe masa celor trei zile de Crăciun nu trebuie să lipsească friptura, caltaboșii, leberul, piftia, 

cârnații, toba, sângeretele, prajiturelele și, neaparat, cozonacul. 
Pomul de Crăciun 
În prezent este cel mai îndrăgit obicei de Crăciun, datorită simbolurilor care i se asociază: iubire 

(pentru că este împodobit de întreaga familie), bucurie şi fericire (pentru că sub el sunt puse cadourile), 

1658



magie (se spune că Moş Crăciun nu vine în casele unde nu e brad), viaţă, trăinicie şi sănătate (pentru că 
este mereu verde, chiar şi când afară e zăpadă).  

 
     Venirea lui Moș Crăciun 

Popoarele lumii îl numesc  Noel, Santa Clause, Babbo Natale, Saint Nick, Kris Kringle sau Agios 
Vasilis… . 

Moș Crăciun este un simbol al speranței, încrederii, înțelepciunii, belșugului, umanismului și fericirii 
tradiționale de familie. 

Colindele de Crăciun 
Ce înseamnă a colinda ?  A merge din casă în casă , a cânta un colind. 
Se colindă  în Ajunul Crăciunului , la Crăciun , în Ajun și în ziua de Anul Nou . 
Colindele vestesc: 
– Sosirea Crăciunului – „ Bună dimineaţa la Moş Ajun „ ; 
– Naşterea lui Isus Hristos : „ O, ce veste minunată „ ; 
– Sosirea lui Moş Crăciun : „ Moş Craciun cu plete dalbe „ ; 
– Bucuria Naşterii Domnului : „ Trei păstori „  ; etc. 
Pluguşorul : străvechi obicei agrar , declamată sau cântată , urarea este un poem lung , ajungând până 

la 500 de versuri , cu un conţinut care redă succesiv muncile agricole de la arat la semănat, până la secerat, 
recoltat şi chiar până la împletirea colacilor . Se urează în versuri pline de vervă fiecărui gospodar fertilitate, 
abundenţă, îmbelşugare. 

Capra: costumată şi jucată de un flăcău care imită mersul animalului în două sau patru picioare , 
ascuns sub un cojoc , acesta ritmează jocul , acţionând botul de lemn clănţănitor. Din combinaţia paşilor de 
dans cu loviturile lemnului , se obţine o poliritmie cu efect deosebit . Acţiunile şi gestica personajelor care 
însoţesc capra anunţă sosirea primăverii , reînvierea naturii şi ideea de fertilitate a câmpurilor . Un copil 
recită ritmat : „ Hai ţa-ţa , căpriţa mea / De la munte te-am adus / Cu cercei şi cu hurmuz /Şi te-aşează pe 
podea / Hai ţa-ţa , căpriţa mea etc .” 

Umblatul cu ursul este întâlnit mai mult în Moldova. Este întruchipat de un tânăr purtând pe cap si 
umeri blana naturală a  unui urs . “Masca “ este condusă de un ursar, însotiți de muzicanți. 

Măștile satirizează anumite obiceiuri ale oamenilor si persoanelor publice. 
Sorcova : Purtând în mână o ramură de măr sau păr , împodobită cu hârtii colorate , trecând prin 

casele oamenilor , copiii le urează ani mulţi, sănătate, tăria fierului , frumuseţea trandafirului . 
Semănatul: Se adresează urări gospodarilor aruncându-se cu grâu sau orez pentru a avea un an 

îmbelșugat 
Câțiva bunici ne prezintă tradiții din regiunile unde au copilărit. 
 ,,Hristos se naşte, slăviţi-L’’ -recitarea unor poezii; prezentarea unor creații literare 
,,Atelier de artă populară’’-expoziție de obiecte populare, confecționate și decorate 

 ,,E vremea colindelor’’-colinde, plugușorul, sorcova  

,,Momente de suflet’’-copiii oferă felicitări părinților iar părinții îi servesc cu dulciuri                                
Activitatea se încheie cu urarea ,,La mulți ani !’’                                       ’  
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 COLABORAREA DINTRE ŞCOALĂ ŞI FAMILIE 

 

Vasilcoiu Simona Nicoleta,                                                                                                            
Şcoala Gimazială ,,Ilie Murgulescu,, Vela 

 

Educația este un proces împărțit între părinți și profesori, al cărui obiectiv este formarea integrală a 
copiilor. Pentru a duce la bun sfârșit o educație integrală este necesar să existe canale de comunicație și 
acțiuni ale familiei cu școala, doar așa se produce dezvoltarea intelectuală, emoțională și socială a copiilor, 
în cele mai bune condiții. 

Colaborarea familiei cu școala/grădinița dezvoltă copiilor impresia că, deși se află în două spații 
diferite, ele sunt complementare. Participarea activă a părinților în viața școlară a copiilor se materializează 
printr-o mai bună autostimă a copiilor, un randament școlar mai bun, relații și atitudini pozitive ale părinților 
despre școală.  

Familia și școala trebuie să împartă responsabilitățile în educarea copiilor, având un rol fundamental 
în dezvoltarea integrală a copilului. Colaborarea familiei cu grădinița/școala are o importanță majoră, cu 
efecte pozitive asupra elevilor, părinților, profesorilor, școlii și comunității. Între familie și școală trebuie 
să existe o comunicare foarte strânsă.  

Dacă un profesor vrea să educe, trebuie să colaboreze cu părinții, pentru ca efortul pe care îl realizează 
la clasă să aibă continuitate și în restul zilei.  

Atât școala cât și familia sunt responsabile de:  

-Transmiterea de norme, valori și obiceiuri;  

- Dezvoltarea autonomiei copilului;  

- Transmiterea de cunoștințe (deși acest proces are loc în școală, familia transmite copilului modalități 
de învățare, completează cunoștințele și dezvoltă dragostea pentru lectură);  

-Învățarea responsabilităților (implică acceptarea normelor de comportament, de ordine, curățenie, 
mici responsabilități familiare și școlare).  

În societatea noastră, educația familiară și școlară joacă un rol foarte important în achiziția de 
cunoștințe și comportamente ale copilului, de aceea atât şcoala , cât si familia trebuie să aibă responsabilități 
și roluri complementare.  

O bună interacțiune între școală și familie, oferă copilului o imagine de apropiere între persoanele 
care se ocupă de el, astfel, acesta se simte familiar și în siguranță în cadrul școlii. Fiecare relație familie-
profesor este unică și originală, de aceea trebuie să fie individualizată și bazată pe încredere și cunoaștere 
reciprocă. 

Bibliografie:  
- Moisin, Anton-Părinți și copii, Editura didactică și pedagogică, București, 1995;  
- Boroș, Maximilian-Profesorul și elevii, Editura Gutinul, Colecția de pedagogie, Maramureș, 1994 

-edict.ro/implicarea-parintilor-in activitati-scolare-si-extrescolare 

-www.concursurilecomper.ro 

-blog.eintegral.ro/scoala-familie-un-parteneriat-real-in-beneficiul-copilului 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE                                                                   
ÎN PARTENERIAT CU PĂRINȚII 

 

Educatoare: Vasile Angelica Georgiana 

G.P.P. “Voinicel” Călărași 
 

“Fiecare copil pe care îl educăm este un OM dăruit societăţii” (N. Iorga) 

Familia reprezintă primul mediu educațional cu care copilul ia contact încă din primele momente ale 
vieții. Aceasta oferă primele modele comportamentale. Familia influențează în mod semnificativ 
dezvoltarea copilului, creând o anumită matrice existențială.   

Famlia ocupă un rol crucial în viața copilului la această vârstă, un rol important îl ocupă părinţii,  care 
trebuie să comunice cu preșcolarul permanent, să răsfoiască /să citească cu acesta cărți illustrate frumos, 
dar să-și organizeze timpul de așa natură încât să existe mereu timp pentru a se juca împreună. La aceaastă 
vârstă… jocul este însăși viața universal în care trăiește copilul. 

Grădinița pune la dispoziția copilului un mediu socializator de tip organizașional. Aceasta îi ajută pe 
copii să interacţioneze cu alţi copii, dar şi cu adulţi şi le oferă acestora un mediu primitor, adecvat învăţării.  

După familie, grădiniţa constituie prima experienţă de viaţă a copilului în societate. Aici copilul 
desfășoară o mulțime de activități interesante, descoperă o mulţime de lucruri din jurul lui: culorile, formele 
geometrice, desenul şi muzica, lumea vieţuitoarelor, învaţă să danseze, să se joace, să comunice…  

Activităţile desfăşurate în parteneriat cu părinţii sunt modalităţi propice pentru atingerea unor 
obiective comune în ceea ce priveşte educaţia preşcolarilor. În cadrul acestor parteneriate grădiniță – familie 
se resimte plăcerea copilului de a fi alături de colegi, activităţile desfăşurându-se într-o atmosferă de voie 
bună, avânde valoare social–educativă dar şi un puternic efect reconfortant. 

Copilul simte nevoia să-i aibă pe părinţi alături de el cât de mult posibil la această vârstă. Participarea 
afectivă a părinţilor la evenimentele din viaţa acestora, le oferă linişte şi siguranţă 

Situațiile în care grădinița poate colabora cu familia sunt nenumărate : discuţii zilnice, teme 
săptămânale de consiliere pentru părinţi, şedinţe şi lectorate cu părinţii, vizite la domiciliul copiilor, serbări, 
lecţii-vizită, plimbări, cursuri, antrenarea părinţilor în derularea proiectelor tematice, voluntariat din partea 
părinţilor în organizarea şi desfăşurarea unor acţiuni de voluntariat. Participarea activă a părinţilor la 
activităţile din grădiniţă le creează copiilor sentimente de siguranţă, înţelegere, bucurie; copilul arată ce 
ştie, ce poate iar părintele este mândru de copilul său în relaţie cu ceilalţi. Aşa pot să aprecieze împreună 
activităţile, faptele, evenimentele, rezultatele obţinute. Părinţii vor avea ”măsura” evoluţiei copilului său, 
comportarea în colectiv. 

Comunicarea şi deschiderea de ambele părţi, pentru a sprijini dezvoltarea şi buna educaţie a copilului, 
aduc beneficii pe termen lung în dezvoltarea personalităţii acestuia. Necesitatea colaborării grădiniţă-
familie rezidă din obiectivul comun pe care îl au cei doi factori educaţionali: asigurarea unui sistem unitar 
de cerinţe de instruire şi educare a preşcolarului. Nu vor exista rezultate pozitive ale actului educaţional 
dacă nu există corelare perfectă între influenţele educative. 

Adevăraţii beneficiari ale acestor parteneriate și colaborări sunt copiii. Aceștia simt dragostea şi 
apropierea părinţilor, nu numai prin bunăvoinţa şi bucuriile ce li se oferă acasă ci şi prin interesul pe care 
părinţii îl acordă în realizarea activităţilor din grădiniţă. Astfel copiii, trăiesc mândria de a-şi vedea părinţii 
în situaţii apropiate lor. Părinţii au şansa de a deveni participanţi la educaţie prin implicarea efectivă şi prin 
emoţiile trăite alături de copii lor, au prilejul de a sta foarte aproape de ei, de a-i înţelege mai bine, de a-i 
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observa şi de a fi fermi convinşi de buna colaborare cu instituţii şi specialişti în dezvoltarea psihică şi fizică 
a copiilor lor prin participarea la desfăşurarea unui proces instructiv-educativ bine fundamentat şi organizat. 

 
Bibliografie: 
- Laborator preșcolar de Liliana Ezechil și Mihaela Paisi Lazarescu ,editura V&I Integral 2015 

- Dezvoltarea copilului si educatia timpurie de Liliana Stan,editura POLIROM 2016 

- Familia si rolul ei in educarea copilului de Elena Bonchis, editura POLIROM 2011 
  

1662

https://portokal.ro/produse/filter/autor/liliana-ezechil.html
https://portokal.ro/produse/filter/autor/mihaela-paisi-lazarescu.html
https://portokal.ro/produse/filter/editura/v-i-integral.html
https://www.libris.ro/librarie-online?fsv_77658=POLIROM


 

IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE                                                                        
ÎN PARTENERIAT CU PĂRINȚII 

 

Prof. Vasile Mariana, 

GRĂDINIȚA NR. 178, sector 5, București 
 

Cum de  o vreme încoace pandemia Covid 19 ce a cuprins întreaga planetă a dat totul peste cap, a 
produs multe schimbări în rândul oamenilor, așa s-a întâmplat și cu învățământul românesc, șubred deja, a 
suferit mai mult.  

Decât să mă tot plâng, am hotărât de o bună bucată de vreme să fac tot posibilul ca educația celor 
mici să nu aibe de suferit. Pentru aceasta a trebuit să mă pregătesc eu, prin participarea la multe cursuri sau 
prin căutări din diverse surse, cum să-mi fac datoria de cadru didactic bine. Cu dăruire și dragoste pentru 
ceea ce faci, nu este tocmai greu!  

Școala online..o altă provocare, atât pentru profesori, cât și pentru părinți și copii, o provocare ce 
pune la încercare parteneriatul grădiniță-familie.  

Ce este de făcut? Au fost gândite strategii de convingere a părinților, pe cale diplomată și cu tact, cu 
privire la rolul pe care îl au aceștia în continuarea evoluției copiilor lor. S-au organizat întălniri de consiliere, 
dar și activități sincron cu copiii, care au scopul de a păstra o bună relația grădiniță –familie. Am căutat fel 
de fel de aplicații, platforme cât mai atractive pentru preșcolari.  

Pentru a ușura și mai mult contribuția părinților în cadrul acestor activități online am trimis o serie de 
materiale ajutătoare, sugestii.  Am gândit activități care să se poată desfășura cu materiale din gospodărie 
sau care să poată fi înlocuite de acestea. 

Dificutatea și mai mare vine din faptul că, participarea asincron a părinților și copiilor preșcolari nu 
este obligatorie. Educatoarele recunoasc acum, mai mult ca altădată, influenţa factorilor familiali asupra 
rezultatelor şcolare ale copiilor. Asigurarea obținerii performanțelor școlare este bazată pe un act 
educațional continuu, pe sprijinirea și dezvoltarea copiilor de la vârste cât mai fragede, o poziție esențială 
revenindu-le părinților. Lipsa timpului sau dezinteresul părinților au fost principalele cauze care au 
împiedicat participarea activă de pe grupul de lucru al grupei mele.  

  Dar copiii nu trebuie să simtă presiunea  de pe umerii adulților! 

Vin zile de mare bucurie, Nașterea Domnului, vin sărbătorile cu pași repezi! Cine se bucură mai mult 
de venirea lor? Copiii! Cum vom pregăti serbările, cum vom primi pe moș Crăciun? Întrebări ce par fără 
răspuns. Am spus, par...pentru că eu am găsit soluții pentru această perioadă. Am vorbit cu Moș Crăciun 
care va veni online în casele copiilor,  am complotat cu părinții, care au ajutat copiii la învățarea unor scurte 
poezioare selectate de mine pentru fiecare copil în parte. Voi crea o atmosferă de sărbătoare, cu ajutorul 
părinților, vom asculta colinde și vom confecționa podoabe pentru brad. Iar, la final, la ușa fiecărui copil 
va veni și cadoul mult așteptat. Este adevărat că emoția nu este aceeași, dar de ce să nu ne adaptăm 
schimbărilor vremii.  

Concluzia finala este ca, numai o buna colaborare între grădiniță și familie, o mai mare implicare a 
părinților în activitatea grădiniței (inclus în luarea deciziilor) va îmbunatăți colaborarea dintre aceşti factori 
foarte importanţi în creşterea și dezvoltarea copilului preşcolar. 

Cultivarea unei relaţii de parteneriat afectiv între grădiniță și părinți în sprijinul educaţiei și creşterii 
copilului constituie cheia succesului viitor în adaptarea și integrarea şcolara; este primul pas către o educaţie 
deschisă, flexibilă și dinamică a personalității copilului.  
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE                                                                                     
ÎN PARTENERIAT CU PĂRINȚII 

Înv. Vasu Elena 

Școala Gimnazială nr. 200, București 
 

Implicarea părinților în activitățile școlii contribuie la o mai bună cunoaștere a mediului social în care 
se dezvoltă copilul, la o îmbunătățire a comunicarii familie- școală.  

De cele mai multe ori , părinții asteaptă mai mult de la școală și nu fac mai nimic pentru dezvoltarea 
unei relații mai strânse cu proprii copii. Pentru ei școala este singura responsabilă de educația copiilor. 
Dezintersul părinților poate nărui tot efortul pe care profesorii îl depun la orele de curs. Profesorul/ 
învățătorul / educatorul trebuie să fie interesat să știe mai multe despre situația pe care elevul o are acasă, 
despre preocupările și modul de viață al acestuia. Fără implicarea și ajutorul părinților, sistemul educativ 
nu își găsește singur căile prin care își poate îmbunătății performanța și modul de lucru. 

Părinţii pot fi atraşi alături de şcoală prin forme variate de activităţi extraşcolare, determinându-i să 
adere la ideea de colaborare activă, acceptând rolul de factor răspunzător în devenirea propriului copil. 
Părinții care au luat parte la activitățile extrașcolare și-au manifestat interesul și aprobarea față de educația 
oferită de școală în general. 

Din experiența anilor trecuți, pot spune că primul pas a fost mai greu de făcut, deoarece adulții au 
manifestat rețineri în a participa la activități în care ,,să fie din nou copii”. Părinții care au luat parte la 
activitățile extrașcolare și-au manifestat interesul și aprobarea față de educația oferită de școală în general. 
Au  fost situații în care părinții au propus și organizat activități educative cu prilejul diferitelor evenimente 
, arătându-și nerăbdarea și entuziasmul de a participa la acestea alături de proprii copii, dar și de elevii și 
părinții altor clase. Aceste activităţi extraşcolare au avut un impact mare în rândul părinţilor, care  au 
experimentat, astfel, relaţii inedite cu copiii lor, fapt care i-a  determinat să-şi schimbe radical, în mod 
pozitiv, atitudinea faţă de şcoală. 

Pentru a respecta o cronologie potrivită cu structura anului școlar, amintesc aici o parte din activitățile 
desfășurate în comun în anii școlari trecuți,  întrucât acest an școlar nu ne-a permis  întâlniri fece-to-face. 

,,Târgul de toamnă” a fost o activitate primită cu bucurie și de copii și de părinți și a devenit o tradiție 
a clasei și a școlii. Aici au avut ocazia de a prezenta produse culinare specifice toamnei, realizate în 
colaborare părinte –copil și au făcut schimb de informații privind obiceiuri și tradiții specific toamnei. 

Perioada Sărbătorilor de Crăciun a oferit posibilitatea organizării unor ateliere de lucru , în care 
părinții și copiii au pregătit ornamente pentru decorarea clasei și a școlii și pentru împodobirea bradului de 
Crăciun. Au prezentat tradiții și obiceiuri specifice perioadei și au interpretat colinde.  Aceste activități au  
stârnit interes, au produs bucurie și au facilitat acumularea de cunoştinţe, chiar dacă au necesitat un efort 
suplimentar. De asemenea, au contribuit la  dezvoltarea spiritului practic,  operaţional, a  manualității, dând 
posibilitatea fiecăruia să se afirme conform naturii sale. Copiii s-au autodisciplinat, prin faptul că în 
asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi. 

La începutul primăverii, copiii și părinții au participat la ateliere de lucru în care au confecționat 
mărțișoare.  

Pe lângă aceste activități, copiii au luat parte alături de părinți la activități de voluntariat, cum ar fi: 
activități de împădurire, activități de colectare de obiecte pentru copii din zone defavorizate, activități de 
colectare a deșeurilor etc., dar și la excursii, drumeții și întâlniri de socializare, 

Ca urmare a activităţilor desfășurate împreună cu părinții, legătura cu familia s-a îmbunătăţit 
considerabil,  părinţii, simţindu-se utili, au arătat un interes mai mare pentru şcoală. Am fost susținută și 
aprobată în toate activitățile și părinții au devenit un adevărat partener educațional.  

Copiii s-au apropiat mai mult de părinții lor, au devenit mai încrezători în forțele proprii și în 
capacitatea lor de învățare.  

Părinții au înțeles că școala și familia trebuie să împărtășească preocupările, să facă schimb de 
informații și de gânduri despre educație, școală, copii și șă se ajute la stabilirea unor legi și acorduri privind 
anumite acțiuni față de copil.  Familia trebuie să aplice acordurile luate și încercarea de a transfera 
cunoștințele școlare în viața de zi cu zi.  Școala trebuie să realizeze la fiecare copil obiectivele convenite 
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sau propuse și să transfere, să aplice cunoștințe familiare și de zi cu zi pentru viața școlară. Acesta este  
modul în care se realizează această interrelație și uniune între educația formală și cea non-formală. 

  
  

1665



Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții 

Prof. Înv. Preșcolar Mirela Vătafu 

Grădinița P. P. din cadrul Școlii Gimnaziale Greci, Tulcea 

 
Familia trebuie să fie prima instituție socială care se preocupă de asigurarea condițiilor necesare 

dezvoltării normale a copilului. Grădinița și familia sunt doi stâlpi de rezistență ai educației, care contribuie 
prin mijloace specifice la formarea personalității copiilor. 

Familia și grădinița trebuie să împartă responsabilitățile în educarea și dezvoltarea copiilor. Fiecare 
are un rol fundamental în dezvoltarea globală a copilului. Colaborarea familiei cu grădinița are o importanță 
deosebită, cu efecte pozitive asupra tuturor. 

În fiecare an,  grădinița noastră încheie un parteneriat cu părinţii copiilor, parteneriat care primește 
diferite denumiri. Motivul realizării acestui parteneriat este necesitatea menţinerii unei punți de legătură în 
educaţia copilului, o legătura reală între grădiniță şi familie ca parteneri egali în educaţia copilului. Scopul 
acestui parteneriat este implicarea şi participarea reală a părinţilor în activităţile la grupă şi la cele 
extracurriculare. 

Obiective globale ale acestui parteneriat: formarea părinţilor în spiritul ideii de parteneri egali în 
educaţia copiilor; convingerea părinţilor pentru a investi în dezvoltarea personală a copilului şi a grupului 
în ansamblu; implicarea părinților în atragerea de resurse (financiare sau materiale) necesare unei bune 
desfăşurări a actului educaţional; crearea unui mediu educativ pozitiv, favorabil, adecvat pentru o stimulare 
continuă a învățării spontane a copilului; achiziționarea de către părinţi a unor informaţii şi cunoştiinţe pe 
care să le folosească în educarea propriilor copii; conștientizarea progresului copilului și a schimbărilor 
survenite în evoluția lui. 

Grădinița nu este loc  pentru o educaţie academică, ci pentru învăţarea abilităților sociale şi 
emoţionale, interacţiune şi sprijin social. Ea constituie temelia includerii copilului în activitatea asiduă și 
ordonată dintr-o colectivitate de semeni , care este mereu în schimbare și presupune competitivitate. 
    Grădinița îl învață pe copil să se situeze printre semeni , să se obișnuiască cu anumite cerințe ale realității 
sociale. Dar educația în familie constituie prima școală a copilului , partea cea mai importantă a pregătirii 
lui pentru viața socială și productivă. Odată cu intrarea în grădiniță , copilul trăiește în două lumi diferite: 
una a familiei, colorată încă de afectivitatea perioadei antepreșcolare, cealaltă, a grădiniței, încărcată de noi 
exigențe și de promisiunile viitorului, la fel de importante. Dacă aceste medii educaționale se completează 
și se susțin, ele asigură într-o mare măsură buna integrare a copilului în activitatea școlară și, pe plan mai 
general, în viața socială. 

Din cauza faptului că societatea în care trăim este într-o permanentă schimbare atât părinṭii cât şi 
educatoarele trebuie să aibă în vedere o adevărată luptă cu mediul, să fie foarte atente la mijloacele pe care 
le folosesc pentru a putea mijloci cu copiii, ei fiind foarte vulnerabili la această vârstă, iar influențele 
negative sunt la tot pasul. Pentru a avea o relaţie activă şi pozitivă cu preşcolarii trebuie să ştim să le 
descoperim trebuinṭele şi nevoile, pentru ca legăturile ce se stabilesc între preşcolari şi adulṭi să se bazeze 
atât pe încredere dar mai ales pe respectul reciproc.Considerând grădinița ca principala instanţă de 
socializare a copilului, integrarea preşcolară reprezintă o particularizare a procesului de integrare socială a 
copiilor prin formarea unor conduite şi atitudini, a unor aptitudini şi calităţi favorabile acestui proces. 

Una dintre activitățile reale de concretizare a parteneriatului grădinită-familie o reprezintă serbarea, 
activitate festivă organizată cu ocazia unui eveniment. 

Orice serbare şcolară este o sărbătoare, atât pentru copii cât şi pentru educatorii lor şi, nu în ultimul 
rând, pentru părinţii copiilor. Pregătirea unei serbări este un excelent prilej de a pune în valoare imaginaţia 
şi creativitatea fiecăruia – copil sau educatoar 
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Scopul întâlnirii este dezvoltarea relaţiei părinte-copil, grădiniță-familie, în vederea eficientizării 
demersului educaţional. Serbările copilariei, momentele acestea de maximă bucurie, atât pentru copii, cât 
și pentru părinți ,întăresc și fortifică sufletele viitorilor adulți. Toate acestea aduc lumină în suflete, dau 
aripi imaginației, entuziasmului și stimulează gândirea creatoare. În măsura posibilităților, în cadrul 
serbărilor școlare este bine să fie prezentate și creații artistice originale, adaptate evenimentelor și 
condițiilor locale. Decembrie este o lună de magie! Sunt cele mai frumoase sărbători (sărbătorile de iarnă), 
care ne învăluie cu magia aromelor, a culorilor şi a iubirii! Miracolul iubirii este omniprezent în această 
perioadă sfântă a anului.  O lume de poveste! Aşa s-ar putea numi perioada aceasta, în care parfumul 
cozonacilor se împleteşte cu cel al brazilor şi al scorţişoarei sau cu cel al citricelor. Copiii din grupa mijlocie 
ai Gradiniței cu Program Prelungit Greci, au invăţat în cadrul activităţilor instructiv-educative desfăşurate 
online, despre frumuseţea şi magia  acestui anotimp. Au participat la activitatea cu tema Împodobim  bradul 
de Crăciun. La începutul activităţii s-au purtat discuţii despre anotimpul iarna şi despre sărbătorile din luna 
decembrie, copiii având misiunea de a confecţiona podoabe pentru bradul lăsat de Moş Crăciun. Într-o 
atmosferă de bună dispoziţie, copiii îndrumaţi de educatoare şi ajutaţi de părinţi au confecţionat globuleţe, 
steluţe şi un Moş Crăciun.  La sfârşitul activității, copiii  şi părinţii au așezat ornamentele în brăduțul de 
acasă, apoi  au cântat un colind, astfel au simțit bucuria şi emoţia sărbătorii de Crăciun. 
Pe tot parcursul desfăşurării activităţii, copiii și părinții s-au simţit bine şi au colaborat cu satisfacție. 
 

Bibliografie: 

Teodosiu, O., Coman, C.,(2005) Manifestarea creativităţii în activităţile practice şi artistico- plastice”, 
Revista Învăţământului Preşcolar, nr.3-4, Bucureşti. 

 Potolea, Dan şi Păun Emil, (coord), Pedagogie. Fundamentări teoretice şi demersuri aplicative, 
Editura Polirom, Iaşi, 2002 
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Grădiniţa şi familia, parteneri în educaţie 

 

Prof. Velea Oana-Iulia 

Grădinița cu P. S. nr. 49 Brăila 
 

 

Evouluțiile rapide din viața socială de astăzi, fac ca rolul grădiniței să fie mai mare în ce privește 
educația copiilor. Grădinița trebuie să găsească o punte de legătură cu familia, îndrumând părinții către noi 
căi spre educație în beneficiul copiilor. 

O educație adevărată, se fundamentează în familie, iar apoi se continuă în grădiniță și școală. În 
primul rând, ea se realizează prin puterea exemplului și abia apoi prin cea a cuvântului. Tot ceea ce se 
săvârșește sub privirea copilului are efect mai puternic decât frazele moralizatoare. Nu găsim cuvinte mai 
profunde, cu un mesaj permanent actual, decât în cunoscutul poem al lui Dorothy Law Nolte ,,Copiii învață 
ceea ce trăiesc” , pe care o redăm spre ghidarea, în special, a părinților: 

 
COPIII ÎNVAȚĂ CEEA CE TRĂIESC 
 
Dacă copilul trăiește cu critica, 
Va învăța să condamne. 
Dacă copilul trăiește cu ostilitate, 
Va învăța să se lupte. 
Dacă copilul trăiește cu zeflemea, 
Va învăța să fie timid. 
Dacă copilul trăiește cu rușine, 
Va învăța să se simtă vinovat. 
Dacă copilul trăiește cu toleranță, 
Va învăța să fie răbdător. 
Dacă copilul trăiește cu încurajare, 
Va învăța încrederea. 
Dacă copilul trăiește cu nepărtinirea, 
Va învăța justiția. 
Dacă copilul trăiește cu laude, 
Va învăța să le aprecieze. 
Dacă copilul trăiește cu securitatea, 
Va învăța să aibă credință. 
Dacă copilul trăiește cu aprobare, 
Va invăța să se placă pe el însuși. 
Dacă copilul trăiește cu acceptare și prietenie, 
Va învăța să gasească iubirea în lume. 
 
Parteneriatele cu familia, cooptează părinții ca parteneri în procesul educativ, îi informează despre 

valorile promovate în instituție, în educația celor mici, formându-i ca beneficiari direcți ai achizițiilor de 
ordin educațional. Activitatea cu părinţii, ca parteneri, pentru a asigura dezvoltarea copilului în programul 
educativ din grădiniţă, poate deveni un start bun pentru a crea părinţilor respect de sine, încredere în 
competenţele lor, făcându-i mai buni.  

Grădiniţa este prima treapta a sistemului de învăţământ, de aceea susţin ideea de a implica părinţii în 
programul educativ încă de la început, căci doar aşa îşi vor forma deprinderi de parteneriat cu grădiniţa și, 
implicit, cu educatoarea.  
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Parteneriatul grădiniţă-familie se referă la construirea unor relaţii pozitive între familie şi grădiniţa, 
la o unificare a sistemului de valori care poate avea un efect benefic asupra copiilor, atunci când aceştia 
văd educatoarea sfătuindu-se cu părinţii.  

 Activităţile desfăşurate în parteneriat cu părinţii sunt modalităţi propice pentru atingerea unor 
obiective comune în ceea ce priveşte educaţia preşcolarilor, la acestea adaugându- se plăcerea de a fi alături 
de colegi, activităţile desfăşurându-se într-o atmosferă de voie bună, având, pe lângă valoarea social–
educativă şi un efect reconfortant. 

În acest an, în cadrul parteneriatului cu familia, am planificat activități care se vor desfășura în mediul 
on-line. Una dintre acestea este ,, Întâlnirea cu Moș Crăciun”, care va avea loc pe platforma Google Meet. 
Preșcolarii vor fi surprinși când Moșul îi va apela pe internet, vor avea loc discuții libere, cine va dori îi va 
spune Moșului un cântecel sau o poezie, iar la final vor primi un mic dar, pregătit de educatoare și transmis 
cu ajutorul părinților.  

Încercăm pe cât posibil, să menținem o legătură strânsă cu părinții grupei mici, mentinem cotactul cu 
ajutorul platformelor on-line, telefonic și din când în când ne întâlnim în numar limitat de persoane, pentru 
a discuta temele săptămânale propuse și pentru a le oferi resursele material necesare. 

SIMPOZION INTERNAȚIONAL SECȚIUNEA 2 RESURSE EDUCAȚIONALE 
DESTINATE CADRELOR DIDACTICE-PROIECTE DE LECȚII 

Unitate de învăţământ: Grădinița cu Program Săptămânal nr. 49 Brăila 
Grupa: Mică 
Prof. Velea Oana-Iulia  
Data: 02.12.2020  
Tema anuală de studiu: ,,Când/ Cum și de ce se întâmplă?” 
Tema proiectului: ,,O lume minunată” 
Tema săptămânii: ,,În ghetuțe adunate, multe cadouri fermecare” 
Tema zilei: ,,În așteptarea lui Moș Nicolae” 
Tipul activității: Transmitere de cunoștințe/ formare de priceperi și deprinderi 
Forma de realizare: Activitate integrată  ADP+ADE+ALA 
Categorii de activitate: Activităţi pe domenii experienţiale:Domeniul Limbă şi comunicare - 

povestea educatoarei 
MIJLOC DE REALIZARE: sincron pe platforma  Google Meet 
                                                  Asincron- Activităţi liber alese 
COMPORTAMENTELE URMĂRITE    
1. Ascultă  povești  și  povestiri  scurte,  participă  la  jocuri/cântece/poezii  însoțite,  inițial,  de  

gesture (comunicare receptivă) 
2. Manifestă curiozitate  pentru activități noi 
OBIECTIVE OPERAȚIONALE  
1. Să urmărească linia poveștii prezentate 
2. Să redea conținutul poveștii respectând succesiunea cronologică a    evenimentelor 
STRATEGIA DIDACTICĂ: 
1.RESURSE PROCEDURALE: 
Metode şi procedee: metoda povestirii în făină, conversaţia, explicaţia,observația, exercițiul,lucrul 

individual. 
2.RESURSE MATERIALE: Cutie de cadou, ghetuță din material textil, mesaj-poveste, făină albă, 

carton negru, siluete ale personajelor din poveste, sită, carton de culoare roșie, lipici, pom-pom, sclipici, 
vată, paste, hârtie creponată, creioane colorate, cuburi din lemn, piese lego etc. 

3.RESURSE MATERIALE ONLINE: 
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=2423ba667f3a 

https://www.youtube.com/watch?v=v_RnLUn235k https://www.youtube.com/watch?v=I6GHhj_K5BA 
https://wordwall.net/resource/7357702  
https://wordwall.net/resource/7358048/ghici  

https://www.youtube.com/watch?v=jUNBugrF1iU&t=40s 
https://www.youtube.com/watch?v=EghjFQ474IY 
4. FORME DE ORGANIZARE:  Frontal, individual. 
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ACTIVITĂȚI DIDACTICE LIBER ALESE –ASINCRON 
Toate activităţile didactice liber alese se vor desfăşura asincron.Pentru a realiza activităţile 

,copiii au primit o mapă care conţine materialele necesare şi linkuri utile. 
 
1.Bibliotecă : ,,Ghetuța”- puzzle digital 
Sarcina de lucru : Copiii vor primi 1 link cu  puzzle-uri din 4 piese, reprezentând  imaginea unei 

ghetuțe, pe care vor trebui să le rezolve. https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=2423ba667f3a 
2.Joc  de rol: „Mesaj către Moș Nicolae 
Sarcina de lucru: Copiii vor transmite un mesaj video, în care îi vor transmite ce anume își doresc 

să primească în ghetuțe 
3.Moment de mișcare- gimnastica de înviorare  
https://www.youtube.com/watch?v=jUNBugrF1iU&t=40s  
4.Artă:,, Ghetuțele” 
Mijloc de realizare: lipire 
Sarcină didactică: copiii vor lipi elemente decorative pe ghetuțe 
5.Construcții: ,, Căsuța lui Moș Nicolae” 
Mijloc de realizare: îmbinare  
Sarcină didactică: Copiii vor construi căsuța prin îmbinarea pieselor din lemn sau lego 
6.,, Dansul statuilor’’-joc de mișcare https://www.youtube.com/watch?v=pwBgjJzIVIs    Copiii  vor 

executa mișcările prezentate în cântec, fiind atenți la comanda ,,Statuie” când se vor opri. 
7. ,,Rece,Cald”-joc distractiv 
https://www.youtube.com/watch?v=EghjFQ474IY  

ACTIVITĂȚI  DE  DEZVOLTARE  PERSONALĂ 
Întâlnirea de dimineață: ” În așteptarea lui Moș Nicolae’’ 
-salutul, prezența, calendarul naturii, noutatea zilei 
Tranziții: “Moș Nicolae”- recitativ ritmic https://www.youtube.com/watch?v=I6GHhj_K5BA  

ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERENȚIALE 

➢ DOMENIUL LIMBĂ ȘI COMUNICARE- se va desfășura frontal, sincron, pe platforma 
Google Meet 

Tema activității: ,,Povestea lui Moș Nicolae” 
Mijloc de realizare – povestea educatoarei 
FINALITATEA ZILEI: 
Adulții vor fotografia lucrările copiilor și le vor transmite cu ajutorul platformei Google Meet. 
Copiii vor așeza ghetuțele realizare de ei, la fereastră sau ușă, așteptând să fie umplute cu daruri de 

către Moș Nicolae. 
 
Scenariul zile 
Activitatea se va desfășura online, pe platform Google Meet, având o durată de 10-15 minute. Copiii 

se contectează cu ajutorul părinților care îi va asista pe toată perioada activității online. 
Printr-un mesaj-scrisoare adresată părinților, anterior zilei desfășurării activității, aceștia vor fi 

înformați în legătură cu materialele necesare și succesiunea acestora pe parcursul derușării activității 
integrate ,,Povestea lui Moş Nicolae”.Va fi anunţată tema zilei, obiectivele propuse, resursele digitale, 
materialele de lurcu necesare, modalitatea de lucru şi de desfăşurare a activităţilor, exemple de activitate, 
ora de întâlnire stabilită pentru desfăşurarea activităţii frontale. 

 Activitatea debutează cu  Întâlnirea de dimineaţă. Salutul: se va realiza prin versurile:  
Mă bucur că sunteţi aici, 
A-nceput o nouă zi 
Bună dimineaţa, dragi copii!” 
Copiii răspund la salutul educatoarei. 
De asemenea, cu ajutorul platformei online, educatoarea a creat un salut și le va trimite copiilor link-

ul https://wordwall.net/resource/7357702 și vor juca jocul salutul de dimineață. 
Prezența-În continuare se va realiza prezenţa  
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Calendarul naturii- Prin intermediul unei conversaţii, voi stabili împreună cu copiii cum este vremea 
de afară, caracteristicile zilei şi anotimpul în care ne aflăm. 

,,- În ce anotimp suntem?” 
,,- Cum este afară?” 
,,-Ce se întâmplă în anotimpul iarna? ” 
Noutatea zile: 
Captarea atenției se va face prin primirea unei cutii cadou de la Moș Nicolae. În cutie v-a fi o ghetuță 

de la Moş Nicolae, în care se află povestea lui. Astfel ne va trimite spre aflarea unor noi conţinuturi. 
Educatoarea îi invită pe cei mici într-o lume a poveştilor. 

Activitatea se va desfăşura sincron, în cadrul Domeniului Limbă şi Comunicare. 
Titlul poveştii noastre este ,,Povestea lui Moş Nicolae” și voi folosi metoda povestirii în făină, o 

povestesc modelând tonul vocii. În timp ce povestesc, voi descoperi personajele ascunse în făină, 
respectând firul narativ al poveștii. Pentru fixarea poveştii, voi adresa câteva întrebări scurte copiilor. 

În cadrul activităților asincron desfășurate în centru Artă, copiii vor avea de de decorat ,,Ghetuţele” 
cu diverse decoraţiuni (vată, hârtie creponată, pom-pom, paste etc.) sau chiar pot desena pe ghetuţe dacă 
doresc, care ulterior vor fi aşezate la uşă/fereastră pentru ca Moş Nicolae să le umple cu daruri.Pentru 
realizarea ghetuţei, părinţii vor primi link-uri cu sugestii de realizare. 
https://www.youtube.com/watch?v=v_RnLUn235k În cadrul centrului Construcții, copiii vor contrui prin 
îmbinarea de piesele din lemn sau lego, pentru a obține ,,Căsuța lui Moș Nicolae”. 

După terminarea activităților asincron, ziua se încheie cu desfășurarea jocurilor și activităților liber 
alese propuse: 

1. .,, Dansul statuilor’’  joc de mișcare https://www.youtube.com/watch?v=pwBgjJzIVIs    2. 
,,Rece,Cald”-joc distractive https://www.youtube.com/watch?v=EghjFQ474IY 

Realizarea feedback-ului/ Evaluarea activităţii se realizează prin rezolvarea sarcinilor din cadrul 
jocului  https://wordwall.net/resource/7358048/ghici   transmis pe platfomă. Copiii vor face perechi de 
același fel de obiecte. 

La finalul activităţii propuse, voi face aprecieri asupra modului de lucru al copiilor şi le voi mulţumi 
părinţilor pentru colaborare. Pe platforma Google Meet dar şi pe grupul de messenger al grupei, cei mici 
vor primi aprecieri verbale pentru activitatea pe care au desfăşurat-o. 
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Sărbătorile de Iarnă: Frumoasele tradiţii şi obiceiuri româneşti 

 

Prof. Inv. Primar VELICI LAURA GIANINA 

Liceul de Arte ~I. St. Paulian~ Dr. Tr. Severin 

 
Festivalul de datini şi obiceiuri de Crăciun şi Anul Nou ” Florile Dalbe” desfăşurat la Muzeul Naţional 

al Satului ” Dimitrie Gusti ” (Epoch Times România) 
 
Odată cu Sărbătorile de Iarnă asistăm la cele mai frumoase tradiţii româneşti. Iarna se ţin obiceiuri şi 

datini populare, ce provin din trecut, dar continuă şi în ziua de azi.  

Vă prezentăm câteva obiceiuri care aduc bucurie românilor cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă: 

Bradul de Crăciun 

Simbolul sărbătorilor de iarnă este mult doritul brad de Crăciun. Acesta exista în tradiţiile româneşti 
cu mult înainte de era creştină. Bradul este cel mai important arbore din obiceiurile româneşti, fiind prezent 
la cele mai importante evenimente din viaţa unui om: botezul, căsătoria şi înmormântarea. Se consideră că 
bradul aduce noroc, viaţă lungă, prosperitate şi fertilitate, motiv pentru care oamenii îşi împodobesc casa 
cu crengi de brad. 

În ziua de azi, toată lumea abia aşteaptă să împodobească bradul; acest obicei are loc în ajunul 
Crăciunului sau în noaptea de Crăciun, când Moş Crăciun aduce, pe lângă cadouri, şi bradul frumos 
împodobit cu globuri şi beteală. 

Colindatul 

Un obicei foarte cunoscut este colindatul. Colindatul începe în data de 24 decembrie şi poate continua 
2 sau 3 zile. La colindat participă de obicei grupuri de copii, de oameni maturi, bătrâni, doar fete, doar 
băieţi, tineri căsătoriţi etc., în funcţie de zona etnografică. 

Colindatul are loc în curtea celor ce primesc colindătorii, în casă sau sub fereastră. Deseori, 
colindătorii sunt primiţi în casă deoarece se spune că ei aduc sănătate şi un an prosper şi sunt recompensaţi 
cu nuci, mere, colaci şi, mai recent, bani. 

În zona Banatului montan, în ajunul Crăciunului focul din casă nu se stinge deloc, pentru ca anul ce 
vine să fie luminos şi bogat. În această zi se împodobeşte bradul cu dulciuri, sub brad se pune un colac, un 
cârnat şi o sticlă de rachiu – daruri pentru Moş Crăciun, iar pentru calul acestuia se pun grăunţe şi fân. 
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Tot în această seară, tinerii se adună în unele case în grupuri de fete şi feciori şi îşi pun măşti: băieţii 
poară măşti de femei iar fetele poartă măşti de bărbaţi, apoi pleacă prin sat. Se strâng în mai multe case 
unde încep să danseze: fetele cu măşti de băiat iau câte o tânără la joc iar băieţii, cu măşti de fete iau câte 
un fecior; în timpul jocului mascaţii sărută perechea aleasă. 

În Maramureş, spre deosebire de alte zone, are loc “jocul moşilor” – colindarea gazdelor de către 
colindători deghizaţi cu măşti. Aceştia urează sănătate şi fericire gazdelor. 

Toţi colindătorii, indiferent de vârstă, primesc un colac – ce simbolizează soarele; de asemenea ei 
primesc mere şi nuci. În ziua de Crăciun nu se spală rufele şi nu se dă nimic de împrumut; animalele din 
ogradă primesc mâncare din belşug; se spune că dacă animalele se culcă pe partea stângă atunci iarna va fi 
lungă şi geroasă. 

Şi în zona Moldovei, Crăciunul este o sărbătoare importantă. Toate activităţile ce au loc în ziua 
ajunului sunt de fapt un ritual pentru protecţia animalelor, a livezilor şi a gospodăriei: femeile fac curat în 
toată casa şi pregătesc colaci, iar bărbaţii au grijă să înapoieze orice lucru luat cu împrumut. Tot în acestă 
zi, femeile coc un colac de forma cifrei 8, care în primăvară urmează să fie afumat şi pus între coarnele 
boilor ce ară pământul. În ajun, femeile pregătesc masa de Crăciun, care trebuie să conţină vreo 12 feluri 
de mâncare, multe dintre acestea fiind din carne de porc, sacrificat cu câteva zile mai înainte. 

Tot în ziua ajunului încep să meargă colindătorii pe la casele oamenilor: de dimineaţă colindă copiii 
cei mai mici, spre după- amiază şcolarii, iar către seară colindă tinerii. 

În Bucovina se crede că toate colindele sunt rostite pentru ca diavolii să dispară iar satul să fie curat 
în noaptea de Crăciun; de asemenea, se spune că este un mare păcat dacă o gospodărie are uşa închisă în 
ajunul Crăciunului şi nu poate să-i primească pe colindători. 

În Ialomiţa, cetele de colindători cutreieră uliţele satelor şi gospodăriile ţărăneşti, făcând tradiţionalele 
urări, melodiile şi textele poetice ale colindelor fiind minunate. Adevăratul colindat se desfăşoară în seara 
şi noaptea de Crăciun. Colindătorii se adună în cete şi îşi aleg un conducător numit de obicei „vătaf“ sau 
„jude“. Colindătorilor propriu-zişi li se alătură câţiva flăcăi cu sarcina să poarte, în saci şi traiste, darurile 
primite. 

Odată intraţi în curtea casei, colindătorii îşi deapănă repertoriul înaintea membrilor casei, adunaţi în 
prag, cântecele fiind întotdeauna însoţite de dansuri. Apoi, gazda invită colindătorii în casă, unde înainte 
de aşezarea la masă pentru ospăţul comun, vătaful cetei porunceşte să se cânte alte câteva colinde. Numărul 
colindelor depinde în mare măsură de rangul gazdei şi de belşugul de daruri pe care ea urmează să le ofere 
colindătorilor. 

Capra 

Acest obicei ţine, de regulă, de la Crăciun până la Anul Nou. Măştile care evocau personaje biblice 
sunt înlocuite de masca unui singur animal, al cărui nume variază de la o regiune la alta: cerb în Hunedoara, 
capră sau ţurcă în Moldova şi Ardeal, borita (de la bour) în Transilvania de sud. În Muntenia şi Oltenia, 
capra e denumită „brezaia“ (din cauza înfăţişării pestriţe a măştii) şi obiceiul se practică mai ales de Anul 
Nou. 

Steaua 

Un alt obicei care în timp şi-a pierdut semnificaţia este mersul cu 'steaua' - obicei vechi ce se întâlneşte 
la toate popoarele creştine. Acesta avea menirea de a vesti oamenii de naşterea lui Hristos: copiii care 
mergeau cu 'steaua' se deghizau în magi şi vesteau marea minune. 

Cântecele despre stea provin din surse diferite: unele din literatura bizantină ortodoxă, altele din 
literatura latină medievală a Bisericii Catolice, câteva din literatura de nuanţă Calvină şi multe din ele, chiar 
din tradiţiile locale. Micul cor al stelarilor, care intră în casă în zilele Crăciunului, cântă „Steaua sus răsare“, 
precum şi alte cântece. 
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Pluguşorul 

Urare tradiţională în preajma Anului Nou, “Pluguşorul” a păstrat ritualul unei invocări magice cu 
substrat agrar. El este întotdeauna însoţit de strigături, pocnete de bici şi sunete de clopoţei, dar plugul 
adevărat, tras de boi, a fost înlocuit cu un plug miniatural, mai uşor de purtat, sau de buhaiul care imită 
mugetul boilor. Textul pluguşorului imprimă un ritm vioi, urărările sunt vesele şi optimiste. 

Sorcova 

Un obicei de Anul Nou, care aduce mare bucurie copiilor, este umblatul cu sorcova. Aceştia au o 
crenguţă înmugurită de copac sau o sorcovă confecţionată dintr-un băţ în jurul căruia s-au împletit flori de 
hârtie colorată. Numele de sorcovă are originea în cuvântul bulgar surov (verde fraged), făcând aluzie la 
ramura abia îmbobocită, ruptă odinioară dintr-un arbore. Atingând de mai multe ori persoanele cu sorcova 
sunt făcute urări de bine şi bunăstare celui vizat. 
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Parteneri, părinți și profesori în activitățile educative formale și non-formale 

Nicoleta Verdeș,  

Școala Gimnazială „Petru Anghel”, Probota, Iași 

 
 
Este interesant de analizat  modul în care se diseminează informația educațională de la profesor către 

elevi și de la părinții către elevi. Profesorii trebuie să caute tot felul soluții începând de la platforme digitale 
și alte resurse de internet, cărți, jocuri, etc., la idei care să îi facă pe elevi să își dorească în continuare să 
participe la propria lor evoluție educativă.  

Consider că un rol și un aport foarte mare din punct de vedere informațional, digital îl au profesorii, 
educatorii și învățătorii. Toată informația diversă, nouă și de actualitate pleacă prin diseminare către cei 
mici prin diferite rețele de socializare, platforme digitale educative, cărți și alte material educative. Este un 
rol important pe care îl joacă profesorul în viața copiilor. Profesorul are atât un rol de educare cât și unul 
de formare în viața copiilor. Profesorii au rolul de a-i transforma pe copii în adulți responsabili, capabili să 
se integreze social, să răspundă cerințelor sociale și să se adapteze lumii, care este mereu într-o continuă 
schimbare cu noi cerințe pe toate planurile și nivelele.  

O importanță deosebită o au părinții în colaborare cu profesorii în educația propriilor lor copii. Dacă 
profesorii au un aport informațional și educativ, părinții vin în completare cu aportul emoțional. 

Toate activitățile educative trebuie să aibă un suport emoțional. Învățatul se realizează mult mai ușor 
dacă elevii simt susținere, înțelegere, empatie, ajutor, sprijin din partea părinților și a profesorilor. 

Dacă profesorul are un aport deosebit în educarea formală, părinții au un rol important în educarea 
non-formală a copiilor lor. Este necesar și nevoie atât de educație non-formală cât și de educație formală 
pentru a crea într-un final oameni care să se poată integra ușor în societate. Aceste două tipuri de educație 
trebuie să coexiste și să se completeze una pe cealaltă. Educația non-formală nu poate exista fără educația 
formală și invers. 

Dacă educația formală reprezintă acel cadru instituționalizat, unde educația se realizează în instituții 
cu profesori specializați, educația formală se continuă acasă, în spațiul familial. Copiii au nevoie de ambele 
ambiente, atmosfere pentru a se dezvolta armonios. Au nevoie de disciplină și de persoane nefamiliare lor 
pentru a putea evolua, dar au nevoie și de căldura părinților pentru a putea completa și emoțional evoluția 
lor în educație.  

Autoperfecționarea este responsabilitatea ambilor parteneri în educație, atât a profesorului cât și a 
părintelui, deoarece educația este într-o continuă evoluție. Copiii evoluează în ziua de azi mult mai repede. 
Ei sunt ca un burete care absorb informațiile. Copiii trăiesc într-un mediu mult mai modern decât au avut 
părinții noștri și astfel copiii au acces la foarte multe informații și sisteme educative. Rolul profesorilor și 
a părinților este acela de a-i învăța pe copii să aleagă, să trieze, să conștientizeze, să știe să diferențieze și 
să discearnă ceea ce este bun pentru ei, de ceea ce este rău.  

Părinții și profesorii reprezintă cei doi stâlpi de care se sprijină copilul în dezvoltarea sa. Fără educație 
formală și educație non-formală nu se poate realiza, crea fundația solidă de cunoștințe a unui copil. Copilul, 
în evoluția să educativă beneficiază de doi educatori care îi supraveghează atent pașii. Un educator este cel 
din cadrul instituționalizat, iar celălalt educator este cel de acasă, care îl învață pe copil prin joc și diverse 
experiențe de viață, de familie ceea ce este benefic pentru el. 

Deși tot prin joc și alte procedee educative face același lucru și profesorul, este totuși o mare diferență, 
deoarece jocul și învățatul, profesorul îl realizează prin metode, procedee, concepte bine puse la punct de 
către sistemul de învățământ. 

Sunt metode și mijloace de care părintele nu știe și nu beneficiază acasă de ele, ca să il poată ghida 
pe copil în procesul educativ. Acest lucru  revine profesorilor de a-i forma pe elevi conform unor standarde 
bine stabilite din cadrul învățământului instituționalizat. 

Un porces fără altul nu poate exista pentru finalitatea produsului uman. Profesorul nu poate realiza 
singur procesul de învățare, fără ajutorul părintelui și invers. 
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Trebuie să existe o relație strânsă între cele două sisteme de învățare deoarece sunt două tipuri de 
abordare diferite ale educației, abordări de care copilul are nevoie pentru dezvoltarea lui umană. 

Este un proces de lungă durată, care necesită timp și răbdare pentru a forma elevii în adulți 
responsabili capabili să facă judecăți de valoare și capabili să fie niște oameni bine integrați sociali care să 
răspundă cerințelor, și responsabilităților sociale și de viață. 

În fața copiilor, profesorul reprezintă o autoritate educațională de tip instituționalizat, pe când părinții 
reprezintă autorități de tip familial. Sunt două tipuri de educație care sunt absolut necesare și convergente 
în viața fiecărui copil. 

În sistemul de educație apar mereu noi procede de învățare în funcție de cerințele copiilor, în funcție 
de modul lor de asimilare. Aceste metode vechi și noi se realizează cu ajutorul unor specialiști care 
realizează muncă de teren sau diferite studii psihologice asupra elevilor pentru a vedea și studia nevoile lor 
educative. 

Nevoia de educație formală și de educație non-formală este o nevoie socială care va exista mereu 
pentru fomarea copiilor în viitori oameni și adulți care vor duce această societate mai departe. 
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE                                                                                                         
ÎN PARTENERIAT CU PĂRINŢII 

 

Prof. VESA RODICA  

COLEGIUL TEHNIC REȘIȚA 
 

În fiecare an mi-am propus să realizez un parteneriat cu părinţii elevilor pe care îi îndrum, parteneriat 
denumit “Familia-școala, parteneriat important în educația elevilor”. Motivul realizării acestui parteneriat 
este necesitatea menţinerii unităţii de cerinţe în educaţia copilului, necesitatea realizării unei legături reale 
între şcoală şi familie ca parteneri egali în educaţia copilului. Scopul acestui parteneriat este implicarea şi 
participarea reală a părinţilor în activităţile la clasă şi la cele extracurriculare.Ca obiective majore ale acestui 
parteneriat aş aminti: formarea părinţilor în spiritul ideii de parteneri egali în educaţia copiilor; convingerea 
părinţilor pentru a investi în dezvoltarea personală a copilului şi a grupului în ansamblu; implicarea 
părinților în atragerea de resurse (financiare sau materiale) necesare unei bune desfăşurări a actului 
educaţional; crearea unui mediu educativ pozitiv, favorabil, adecvat pentru o stimulare continuă a învățării 
spontane a copilului; achiziționarea de către părinţi a unor informaţii şi cunoştinţe pe care să le folosească 
în educarea propriilor copii; de sfârşit. 

Învățământul profesional este o treaptă importantă și responsabilă în cadrul sistemului de învățământ. 
El constituie temelia includerii copilului în activitatea asiduă și ordonată dintr-o colectivitate de semeni, 
care este mereu în schimbare și presupune competitivitate. 

Școala îl învață pe copil să se situeze printre semeni, să se obișnuiască cu anumite cerințe și realități 
sociale. Dar educația în familie constituie prima școală a copilului, partea cea mai importantă a pregătirii 
lui pentru viața socială și productivă. Familia trebuie să fie prima instituție socială care se preocupă de 
asigurarea condițiilor necesare dezvoltării normale a copilului. Școala și familia sunt cei doi poli de 
rezistență ai educației, care contribuie prin mijloace specifice la formarea tinerilor. 

Odată cu intrarea în școală , copilul trăiește în două lumi diferite: una a familiei, colorată încă de 
afectivitatea primei copilării, cealaltă, a școlii, încărcată de noi exigențe și de promisiunile viitorului, la fel 
de importante. Dacă aceste medii educaționale se completează și se susțin, ele asigură într-o mare măsură 
buna integrare a copilului în activitatea școlară și, pe plan mai general, în viața socială. 

Clasa reprezintă pentru elevi al doilea mediu de socializare, după familie. Aici elevul va trăi și 
experimenta, va învăța deprinderi sociale necesare pentru viață. 

În activitatea pe care o desfășurăm, am pornit întotdeauna de la „punctele forte” ale elevilor și cele 
ale noastre ca profesor, cum ar fi: ce știe elevul , ce poate să facă, ce îi este îngăduit să realizeze, spre ce 
are înclinații, de ce abilități didactice dispune. 

Apoi am avut în vedere”punctele slabe”pe care vrem să le îndreptăm(ce nu știe elevul, ce n-a înțeles, 
ce nu poate să facă, ce nu ne este îngăduit nouă ca învățători să facem). Este necesară o bună cunoaștere a 
elevilor și totodată o bună cunoaștere a forțelor proprii. Folosirea metodelor interactive (discuțiile colective, 
interpretarea de roluri, rezolvarea în grup a unor probleme, efectuarea de experiențe) asigură condițiile 
oportune elevilor să se afirme atât individual, cât și în echipă. 

Am ajutat elevii să treacă peste rețineri, să-și exprime în mod deschis opiniile personale, să vorbească 
despre evenimentele la care participă, despre calitățile și defectele lor. Elevii au dobândit nu numai curajul 
exprimării unor opinii, ci și respectul pentru părerile colegilor, ale părinților, pentru adevăr. În felul acesta 
am pus pe fiecare elev în situația de a-și exercita, în clasă, principalele însușiri care-i definesc personalitatea, 
făcându-i participanți activi, dar și colaboratori, parteneri ai noștri în ducerea la bun sfârșit a tuturor 
activităților. 
           Calitatea proceselor de comunicare ce se stabilesc în grupul școlar depinde de potențialul 
comunicativ al fiecăruia dintre membrii lui. Educatorul trebuie să dețină înainte de toate, bune calități de 
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mediator pentru a-i facilita procesul stabilirii unor interacțiuni directe, sincere, bazate pe încredere între 
elevi, dar și între sine și fiecare dintre elevi. 

În domeniul colaborării școală-familie, punctul de plecare este cunoașterea prealabilă a părinților de 
către învățător, a familiei, a climatului familial. Activitatea educativă îmbracă și în școala noastră o 
multitudine de forme la următoarele nivele: comitetul de părinți, consiliul reprezentativ al părinților, vizitele 
la domiciliu, corespondența cu părinții, consultațiile pedagogice, implicarea părinților în activitățile școlii, 
activitățile nonformale(excursii, cercuri, serbări, aniversări, cursuri), consultații la cererea părinților. 
        Numărul mare de contacte școală-familie nu asigură neapărat rezultate fructuoase. Întâlnirile colective 
cu părinții reprezintă cea mai “profitabilă” și democratică formă de colaborare a profesorului cu familiile 
elevilor săi. Pentru diriginte înseamnă un cadru de manifestare și de perfecționare a calităților sale 
manageriale, un moment optim de conștientizare și de mobilizare a părinților într-un parteneriat real, prilej 
de a învăța și el din experiența părinților. Pentru părinți , adunările colective reprezintă tot atâtea prilejuri 
de autoevaluare și de sporire a competențelor educative, de informare pedagogică avizată, decide 
înțelegerea complexității fenomenului instructiv-educativ și a poziției pe care o ocupă în acest proces. 
          În toate cazurile de întâlniri, contacte, proiecte, raporturi mutuale, au fost implicați, în mod egal, 
elevii ca parteneri de dialog și ca beneficiari ai unor servicii educaționale de calitate necesare dezvoltării 
armonioase a personalității. 

 

Bibliografie: 
1.Moisin, Anton-Părinți și copii, Editura didactică și pedagogică, București, 1995; 
2.Boroș, Maximilian-Profesorul și elevii, Editura Gutinul, Colecția de pedagogie, Maramureș, 1994 
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    IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR DIN GRĂDINIȚĂ                                                         
ÎN PARTENERIAT CU FAMILIA 

 

PROF. VIERU CRISTINA 

G. P. P. LICURICI, FĂLTICENI 
 

Părinţii sunt primii educatori deoarece ei sunt primii cu care copilul interacţionează constant încă din 
prima zi a vieţii; familia este modelul pe care copilul îl imită. Totodată, modul de viaţă al familiei este 
principalul reper în viaţă al copilului.  

Comunicarea intrafamilială influenţează decisiv dezvoltarea psihofizică a copilului, formarea 
personalităţii lui. Copiii îşi observă proprii părinţi cum acţionează în rolul de părinţi. Primele deprinderi de 
viaţă sănătoasă ale copilului sunt dezvoltate în familie (deprinderi igienice, de alimentaţie sănătoasă), 
acestea constituind suportul dezvoltării ulterioare şi îşi pun amprenta asupra întregii personalităţi. 

În familie, copilul îşi însuşeşte limbajul. Volumul, calitatea vocabularului, corectitudinea exprimării 
depinde de modelele oferite de părinţi, de felul în care aceştia interacţionează şi îi solicită pe copii. În 
familie se formează cele mai importante deprinderi de comportament: respectul, politeţea, cinstea, 
sinceritatea, ordinea, răbdarea etc. 

În realizarea acestor sarcini, modelul parental ajută cel mai mult, părinţii oferind copilului exemple 
de comportamente în diferite contexte. 

Relaţia grădiniţă - familie nu se poate constitui fără asigurarea unei condiţii de bază, fundamentală: 
cunoaşterea familiei de către educatoare, a caracteristicilor şi potenţialului ei educativ. Educatoarea trebuie 
să cunoască mai multe aspecte ale vieţii de familie, deoarece aceasta o ajută în cunoaşterea şi înţelegerea 
copiilor cu vârste cuprinse între 3-6/7 ani. 

Grădiniţa nu poate face minuni, iar educaţia dată în aceasta instituţie nu va avea rezultate bune, dacă 
nu se va sprijini şi nu va colabora cu familiile copiilor. Nu putem educa în mod just un copil fără a-l observa 
atent, fără a-l studia, fără a-i înţelege personalitatea. 

Căldura raporturilor dintre părinţi şi educatoare, încrederea şi respectul reciproc se stabilesc prin 
schimbul de informaţii - pentru care trebuie să găsim întotdeauna timpul necesar. Educatoarea poate ajuta 
familia în cel mai simplu şi natural mod să urmeze calea justă în raporturile cu copilul său, să prevină 
îndepărtarea lui sufletească, să înlăture eventualele carenţe educative.  

Complexitatea problemelor lumii contemporane cere deschiderea şi flexibilizarea raporturilor în 
parteneriatul educaţional. Implicarea, ca agenţi ai educaţiei, a diferitelor instituţii şi persoane din comunitate 
dezvoltă în prezent o imagine complexă şi dinamică a influenţelor educaţionale. Grădiniţa, fiind puntea de 
legătură cu familia, are şi menirea de a asigura părinţilor asistenţă de specialitate, informându-i asupra 
etapelor de evoluţie a copiilor şi venind în sprijinul celor ce întâmpină dificultăţi în înţelegerea rolului de 
părinţi şi în îndeplinirea cu succes a educării copiilor. 

Comitetul de părinţi al grupei, ales anual, constituie nucleul colaborării grădiniţei cu familiile 
copiilor, fiind forul organizat în vederea găsirii şi aplicării de soluţii viabile la problemele de ordin socio-
gospodăresc. 
Realizarea unor vitrine cu material informativ de specialitate poate stimula interesul şi curiozitatea 
părinţilor. Consultarea unora dintre acestea (cărţi, broşuri, referate, planuri de intervenţie, etc.) contribuie 
la lărgirea  experienţei pedagogice a părinţilor şi, implicit, la o implicare potrivită în anumite situaţii 
educaţionale. 
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Factorii de modelare a personalităţii umane trebuie să interacţioneze ca un tot unitar, sub forma unui 
sistem bine închegat, pentru atingerea ţelului comun: educarea copilului. Pentru aceasta, este nevoie de un 
schimb permanent de informaţii, de completare şi valorificare a influenţelor dirijate spre micul învăţăcel. 
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Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții 

 

Prof. Vîrcan Ioana-Sorina 

Școala Gimnazială „Petre Mănărcescu”, Lipovu 

 
 
În termeni foarte generali, educaţia este definită, ca un proces al cărui scop esenţial este de a uşura o 

anumită modificare de comportament. Părinţii sunt primii profesori ai copilului, ei începând educarea lui 
în mediul familial. De cele mai multe ori, comportamentul parental este inspirat din propria experienţă de 
viaţă a acestora, astfel perpetuând atât aspecte pozitive cât şi negative, pe parcursul mai multor generaţii. 
Împreună cu părinţii, şcoala îşi are rolul bine stabilit, intervenind în dezvoltarea primară a copilului. În acest 
context, educarea părinţilor după principii ştiinţifice de psihopedagogie devine o necesitate. 

Profund modificat de evoluţiile tehnologice şi sociale, de urbanizare, de multiplicarea obiectelor 
tehnice, de o schimbare a condiţiei femeii în viaţă şi în cuplu, de mobilitatea crescândă a locurilor de muncă, 
de constrângerile orare ale adulţilor, mediul înconjurător este determinat să răspundă tot mai dificil nevoilor 
de spaţiu, de acţiune, de joc ale copiilor. 

Evoluţia societăţii româneşti marcată de o tranziţie prelungită către ceva care nu este clar nici măcar 
politicienilor, bulversarea valorilor într-o societate instabilă, scăderea calităţii vieţii, lipsa unor modele de 
urmat îi pun pe adulţi în dificultate ca părinţi. 

Copilul din ziua de azi simte nevoia de adulţi disponibili pentru a-i respecta ritmul de viaţă, de adulţi 
care să participe la jocurile sale şi care să-i transmită zilei de mâine un om care nu poate proveni dintr-un 
sistem de învatământ clasic şi dintr-o familie care nu-şi asumă toate rolurile. Informarea şi formarea 
părinţilor în ceea ce priveşte şcolaritatea copilului presupune, ca fiecare părinte să cunoască: obligaţiile 
legale privind educaţia copilului, importanţa atitudinii lui pentru reuşita şcolară a copilului, metodele de 
colaborare cu şcoala. În acest scop este necesar un dialog între profesori şi părinţi; profesorii trebuie să 
primească o pregătire în materie de relaţie cu părinţii iar competenţa lor în această materie trebuie 
considerată ca o aptitudine profesională; părinţii trebuie să fie pregătiţi pentru a juca rolul lor educativ în 
cooperare cu profesorii; şcolile trebuie să asigure părinţilor asistenţa necesară. 

Cooperarea profesor-părinte în beneficiul elevului vine în completarea participării părinţilor la 
gestiunea şcolii. Ca responsabili legali ai educaţiei copiilor lor ei au responsabilitatea de a influenţa natura 
acestei educaţii; modelele participative pot ajuta la coordonarea eforturilor educative şi la orientarea 
adaptării şcolii la schimbările din societate; influenţarea pe plan local asupra rezolvării problemelor şi luării 
deciziilor. Cu alte cuvinte participarea poate stimula iniţiativele si inovaţiile. 

Şcolaritatea este o etapă importantă, dificilă, cu implicaţii profunde în evoluţia copilului. Acest 
moment îi prinde nepregătiţi pe marea majoritate a părinţilor iar comportamentul   familiei intervine astfel 
de cele mai multe ori  într-un mod  apăsător, ceea ce poate  să conducă pe o cale greşită dezvoltarea 
intelectuală şi emoţională a acestuia. 

Toţi adulţii care fac parte din viaţa unui copil (părinte, bunic, profesor) ar trebui să înţeleagă că acesta 
aşteaptă de la ei să-şi amintească  şi să înţeleagă că au fost cândva de vârsta lui. 

Pentru ca un copil să aibă succes în şcoală şi mai apoi pe parcursul vieţii, specialiştii, printre care 
Daniel Goleman, Inteligenţa emoţională, spun că există şapte elemente cheie: 

1. Încrederea – sentimentul de siguranţă, certitudinea că se poate bizui pe ajutorul celor din jur în 
demersul său spre cunoaştere şi devenire; 
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2. Curiozitatea – dorinţa de a cunoaşte ceva nou; 
3. Intenţia – pornirea interioară, conştientă,însoţită de dorinţa de a înfăptui ceea ce îţi propui; 
4. Controlul de sine – capacitatea de control asupra faptelor proprii; 
5. Raportarea – dorinţa şi capacitatea de a se alătura unui grup, de a participa la activitatea acelui 

grup încercând să se facă înţeles şi să-i înţeleagă pe ceilalţi; 
6. Comunicarea – capacitatea şi dorinţa de a transmite şi a face cunoscute celorlalţi, propriile idei şi 

sentimente; 
7. Cooperarea – capacitatea de a lucra împreună cu cineva în scopul realizării unui obiectiv comun. 
Dacă un copil dobândeşte pe timpul şcolarităţii aceste calităţi, depinde de părinţii şi educatorii lui 

care au o mare responsabilitate în formarea unitară a personalităţii lui. 

Organizaţia şcolară trebuie să-şi deschidă porţile pentru ca familia să cunoască şi să participe la 
activităţile ce se desfăşoară în incinta şi în exteriorul şcolii dar organizate de aceasta. Cadrele didactice 
trebuie să iniţieze activităţi care să ofere familiei oportunităţi de a participa alături de copil, de a cunoaşte 
copilul în situaţii diverse, de a se bucura alături şi cu copilul de realizările lui, de a lucra împreună părinte-
copil la diferite proiecte.  

Un real PARTENERIAT între ŞCOALĂ şi FAMILIE nu  este cel înscris pe o coală de hârtie 
semnat de părinte şi director, este relaţia activă, de implicare şi de o parte şi de cealaltă, este bucuria şi 
tristeţea, este succesul şi eşecul, este zbaterea şi rezultatul din care beneficiarul este COPILUL. 

COPILUL – o taină pe care întâi trebuie să ne dorim să o descifrăm şi apoi să lucrăm neîntrerupt 
pentru asta, părinţi şi profesori. Trebuie să-l înţelegem, ca apoi să se înţeleagă pe sine şi lumea în care 
trăieşte. 

 

Bibliografie:   

• https://www.didactic.ro/materiale-didactice/importanta-activitatilor-educative-in-parteneriat-cu-
familia 

 
• https://blog.eintegral.ro/scoala-familie-un-parteneriat-real-in-beneficiul-copilului/ 
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    "MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNA! TRADIȚII ȘI OBICEIURI" 

Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții 
    

Cadru didactic (înv. primar), Vîrgolici Andra  
 

Una dintre cele mai importante condiţii ale creşterii eficienţei activităţii educative desfăşurate cu 
elevii o constituie asigurarea unei depline unităţi de acţiune a tuturor factorilor educativi: şcoală, familie, 
comunitate. Este adevărat ca școala şi familia sunt două instituţii care au nevoie una de alta. 

Şcoala şi familia trebuie să găsească făgaşul colaborării autentice bazată pe încredere şi respect 
reciproc, pe iubirea faţă de copil, să facă loc unei relaţii deschise, permeabile, favorizante.  

Acasă trebuie să creeze un mediu de încredere, echilibrat, în care copilul să se manifeste neîngrădit 
iar în relaţia cu şcoala pot colabora cu alţi membrii ai comunităţii şcolare pentru a crea un climat care 
sprijină învăţarea, atât în şcoală cât şi în afara ei. Este necesar ca părinţii să îşi schimbe optica pe care o au 
asupra întâlnirilor din mediul şcolar, aceastea putând deveni un sprijin real în îmbunătăţirea relaţiei dintre 
părinte şi copil, părinte şi cadru didactic. 

Cooperarea profesor-părinte în beneficiul elevului vine în completarea participării părinţilor la 
gestiunea şcolii. Ca responsabili legali ai educaţiei copiilor lor ei au responsabilitatea de a influenţa natura 
acestei educaţii; modelele participative pot ajuta la coordonarea eforturilor educative şi la orientarea 
adaptării şcolii la schimbările din societate; influenţarea pe plan local asupra rezolvării problemelor şi luării 
deciziilor. Cu alte cuvinte participarea poate stimula iniţiativele si inovaţiile. 

Este o oportunitate pentru părinţi de a cunoaşte propriul copil în alte situaţii decât cele de acasă, de a 
cunoaşte grupul din care face parte copilul, de a se simţi bine alături de propriul copil, de a înţelege mai 
bine caracteristicile vârstei fiului/fiicei, de a relaţiona cu ceilalţi părinţi din grup şi de a găsi puncte comune, 
de a relaţiona cu profesorii care însoţesc copiii. Este o ocazie de a cunoaşte viaţa şcolii. 

Serbările şcolare pe care anul acesta le vom organiza pe platforme educaționale – reprezintă 
evenimente de o importanţă deosebită în activitatea elevilor şi în viaţa familiilor acestora-atât din punct de 
vedere afectiv, cât şi cognitiv, dând ocazia elevilor de a prezenta, într-o manieră personală şi originală, tot 
ce au învăţat pe parcursul unui semestru sau an şcolar. Acest tip de activităţi extracurriculare au reprezentat 
întotdeauna un prilej de manifestare inedită al talentului nativ al copilului. Este o ocazie în care copilul îşi 
poate pune în valoare inteligenţa dominantă descoperită şi valorificată de cadrul didactic. De multe ori 
familia este surprinsă de potenţialul propriului copil. 

Colajele video cu cântece, dansuri, recitarea de poezii sau interpretarea unor roluri  reprezintă câteva 
dintre formele de manifestare prin care copilul îşi satisface nevoia de afirmare de joc, căpătând încredere 
în propriul potenţial artistic şi cognitiv. De aceea o sărbătoare şcolară reprezintă un mijloc eficient de 
educare , de influenţare formativă a elevilor, de sudare a colectivului, de asigurare a unor contexte 
educaţionale  în care relaţionările se produc în condiţii inedite, de încurajare a talentului, de dezvoltare a 
aptitudinilor şi de stimulare a elevilor timizi sau mai puţin talentaţi. Este foarte indicat ca pe parcursul 
serbării să iniţiem momente interactive părinţi-copii :jocuri, scenete, recitare, dansuri, cântece pe care 
părinţii fie le cunosc, fie le învaţă împreună cu copiii. Toate acestea contribuie la sudarea relaţiilor dintre 
copii şi părinţi, atmosfera să fie mai caldă, de sărbătoare a tuturor vârstelor. 

Şedinţele cu părinţii care acum au devenit video - conferințe – sunt întâlniri tematice organizate de 
către cadrul didactic. Au durata de două ore, timp în care se lucrează: exerciţii de intercunoaştere, de 
autocunoaştere, de cunoaştere a copilului, se dezbat diverse probleme de interes general, studii de caz, se 
generează situaţii în care părinţii trebuie să dea soluţii. Aceste întâlniri sunt de fapt adevărate sesiuni de 
formare pentru părinţi. Ele oferă ocazii ca grupul de adulţi să se sudeze, să discute unii cu ceilalţi, să-şi 
împărtăşească din experienţă unii altora, dar mai ales să afle noutăţi legate de psihologia copilului, procesul 
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de învăţare, instituţia şcolară unde învaţă copilul. Sunt ocazii unde se pot proiecta activităţi dorite de părinţi, 
pentru viitor. 

Lectoratul cu părinţii de această dată online, masa rotundă, discuţiile individuale oferă şi ele ocazii în 
care părinţii pot afla, pot găsi soluţii potrivite la diferite probleme apărute în relaţia cu copilul. Pot fi 
consiliaţi de către profesor, iar profesorul poate afla multe aspecte din viaţa copilului şi a familiei sale, care 
îl pot ajuta să înţeleagă mai bine fiecare situaţie în parte.  

Fiecare ocazie trebuie valorificată ca situaţie de învăţare pentru părinte/adult chiar dacă toate acum 
toate aceste activități și  interacțiuni s-au mutat în mediul online. Ea trebuie gândită, organizată cu atenţie 
şi competenţă de către cadrul didactic, cu un scop bine definit astfel încât şi rezultatele să fie pe măsura 
aşteptărilor, în beneficiul copilului şi al şcolii. 
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Magia sărbatorilor de iarnă - creată împreună de copii,                                            
părinți, profesori  

Prof. în înv. Primar Vișan Ionela 

Șc. Gimnazială Bala 
 

Școala își propune să formeze multilateral personalitatea elevilor, să-i pregătească pentru viață, ținând 
seama mai ales de perspectivele viitorului previzibil, acordând atenția cuvenită bogăției de forme pe care 
se structurează comunicarea umană contemporană. 

Putem spune că educația se referă la acțiunile educative prin care trec elevii alături de profesori, 
părinți, în școală sau în afara acesteia, acțiuni de calitatea cărora depinde gradul în care se pregăteşte copilul 
pentru participarea la dezvoltarea de sine. De aceea, școala nu rămâne indiferentă față de marea bogăție de 
forme de educație extrașcolare. 

În preajma sărbătorilor de iarnă elevii sunt implicați în activităţi extraşcolare cât mai variate şi bogate 
cu o structură aparte, diferită de clasica metodă de predare-învăţare activități care permit de asemenea şi 
dezvoltarea unor aptitudini speciale şi facilitarea integrării în mediul şcolar. După cum ştim, fiecare copil 
aşteaptă cu nerăbdare iarna, anotimpul alb. În acest anotimp copiii au parte de cele mai minunate şi 
frumoase lucruri, mai ales în preajma sărbătorilor, o dată cu venirea moşului. În acest sens, noi trebuie să-
i oferim copilului posibilitatea de a cunoaşte obiceiurile şi tradiţiile sărbătorilor de iarnă. Decembrie este o 
lună de poveste!  

Acum ,,se coc” cele mai frumoase sărbători (sărbătorile de iarnă), care ne învăluie cu magia aromelor, 
a culorilor și a iubirii! Miracolul iubirii este omniprezent în această perioadă sfântă a anului. Acum, ne 
amintim de cei dragi, ne amintim de copilărie, ne amintim să fim mai buni cu noi și cu cei din jurul nostru. 
O lume de poveste!  

Aşa s-ar putea numi perioada aceasta în care parfumul cozonacilor se împleteşte cu cel al brazilor, al 
scorțișoarei și al portocalelor.                                                                                                                                      

Pentru că anul acesta activitățile extrașcolare dedicate sărbătorilor de iarnă au fost mai altfel și mai 
sărace vreau să povestesc despre cele desfășurate anul trecut. 

Șirul activităților extrașcolare care să aducă ,,magia sărbătorilor de iarnă” a început cu o scrisoare 
adresată părinților, scrisoare în care îi rugam pe părinți să mă ajute la desfășurarea activităților extrașcolare 
dedicate sărbătorilor de iarnă: să povestească copiilor despre tradițiile și obiceiurile de Crăciun și Anul Nou 
,să ajute la procurarea materialelor necesare confecționării unor felicitări și măști, să ajute la împodobirea 
bradului, să ,,fie ajutorul Moșului ”pentru copiii mai puțin norocoși. 

Anul trecut,în cadrul serbării ,,În așteptarea lui Moș Crăciun” am avut o șezătoare unde copiii și 
părinții la un loc au cîntat colinde, au prezentat obiceiul ,,colindeților pițărăi”, au spus legende și povești 
despre Nașterea Mântuitorului.  

Serbarea s-a încheiat cu oferirea unor daruri pregătite în prealabil de părinți împreună cu copiii lor  
pentru alți copiii proveniți din familii defavorizate cu o situație materială precară. Surpriza mare pentru 
copii și părinți a fost sosirea lui Moș Crăciun cu daruri pentru toți participanții.  

Bucuria de pe chipurile copiiilor m-a făcut încă o dată să înțeleg că aceasta este singura perioada în 
care, lipsiți de griji majore, copiii cred în povești, cred în minuni și știu că aproape toate dorințele lor se 
împlinesc pentru că sufletul de copil e pur și profund visător, încărcat de inocență și bunătate.  

Participarea părinților alături de ei a făcut ca aceștia să fie mai dezinvolți, fără emoții negative, cu 
încredere în talentul lor, cu credința că dăruiești și vei câștiga înzecit. 
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”CU O JUCĂRIE POȚI ADUCE BUCURIE!” 

Voluntariat 
 

Prof. Vitoreanu Daniela-Violeta 

C. J. R. A. E/ Liceul Național de informatică Arad 
 

            Moto: “Felul în care dăruieşti, preţuieşte mai mult decât ceea ce dăruieşti!” 

(Pierre Corneille) 
 

Veche de peste două milenii, răspȃndită pe tot globul, cea mai frumoasă şi mai iubită de cei mici şi 
mari - aşteptată cu emoţie şi bucurie, dar și cea mai importantă sărbătoare a creştinilor, este sărbătoarea 
Crăciunului. 

Crăciunul este asociat cu feeria iernii, cu puritatea zăpezii şi este o sărbătoare emoţionantă mai ales 
pentru copiii care aşteaptă cu cea mai mare emoţie Crăciunul, sosirea lui Moş Crăciun.  

Pentru ei sărbătorile de iarnă le pot aduce mici cadouri venite din sufletul celor care le oferă, ȋnsă şi 
ei pot fi cei care ştiu să ofere. Dăruind  bucurie din sufletul  lor mic de copil pot aduce bucurii în sufletul 
oricărui om de pe Pămȃnt. 

Noi, oamenii mari,  ar trebui să-i determinăm pe copii să ȋnţeleagă faptul că spiritul Crăciunului nu 
înseamnă numai “să primeşti” daruri, ci să ştii  şi  “să dăruieşti “din suflet daruri minunate pentru suflete 
curate.  

Pornind de la toate acestea, prin intermediul întâlnirilor pe platforma Zoom, cadrele didactice 
împreună cu părinții am inițiat și  elaborat proiectul de voluntariat ”Cu o jucărie poți aduce bucurie!”,  
proiect prin intermediul căruia fiecare dintre cei implicați vom încerca să aducem bucurie, fericire și un 
dram de iubire în sufletele tuturor copiilor, beneficiari ai acestui proiect. 

O parte dintre preșcolarii de la grădiniță au dăruit câte o jucărie, sau au pregătit din suflet câte un 
pachet cadou (rechizite, cărți de povești, jocuri) pentru elevii de la o școală dintr-o comună situată în partea 
de est a județului Arad, pe malul stâng al râului Mureș, unde alături de familiile de români, conviețuiesc 
familii de rromi și chiar familii din minoritatea sârbă. 

Astfel, părinții (însoțiți uneori de copii), în ziua când au fost programați, au venit la grădinița unde 
era un spațiu amenajat și destinat acestei acțiuni, au dăruit cu mare drag câte o jucărie sau un pachet cadou, 
apoi cadrele didactice implicate au stabilit, prin intermediul aplicației Zoom, perioada în care ar fi bine ca 
aceste daruri venite din suflet de la micuții preșcolari să ajungă la elevii din comună. Printr-un spirit civic 
deosebit, cei implicați au dat dovadă de solidaritate și generozitate, reușind ca toți copii din această 
comunitate, beneficiari ai proiectului să se bucure de magia sărbătorilor de iarnă. 

La rândul lor, câțiva elevi au pregătit un mic program  de colinde pe care l-
au înregistrat și l-au dăruit din suflet tuturor celor implicați. 

Așadar, prin inițierea și desfășurarea acestui proiect de voluntariat s-a 
evidențiat încă odată cât de importante sunt  activitățile educative realizate în 
parteneriat cu părinții, chiar dacă în această perioadă este foarte dificil să 
desfășurăm astfel de acțiuni, iar o bună colaborare între școală și familie va aduce 
un plus de valoare în orice comunitate.  

Sărbătoarea în spiritul sfânt al Crăciunului, este numai atunci când bunătatea noastră ne va pătrunde-
n suflet și în gând, când vom putea pleca privirea și spre ceilalți din jurul nostru, şi-i vom simţi aproape, 
chiar dacă situația din această perioadă, în care suntem cu toții încercați, ne ține departe de cei dragi!  

Atunci e sărbătoare când nimeni nu-i uitat, atunci este Crăciunul, când simți iubirea cu adevărat!                                                    
 

Fie ca spiritul blȃnd al Crăciunului să ningă asupra noastră doar bucurie, pace,                                                  
armonie, sănătate şi prosperitate! 
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CETELE DE JUNI DIN MĂRGINIMEA SIBIULUI 

Vlad Camelia Cristina, prof. înv. primar 

Școala Gimnazială Bazna, județul Sibiu 

 
Juni și june din Mărginimea Sibiului se adună în ziua Sfântului Nicolae, atunci când, în amănunt, 

încep toate pregătirile pentru sărbătorile de iarnă.1 Fiecare sat din Mărginime are un mod aparte de 
organizare a evenimentelor respective. În ciuda micilor diferențe, esența este aceeași: vestirea nașterii lui 
Isus.  

Ceata mare este formată din tineri necăsătoriţi, care au făcut armata, şi din alesele lor. Ceilalți 
(adolescenţii) formează ceata mică. Fiecare ceată (sau bute) are un conducător numit jude. La rândul său, 
judele are trei ajutoare dintre care unuia i se spune chelar. Chelarul este responsabil de păstrarea băuturii și 
a mâncării. Tot acest așa-numit comitet de conducere are grijă să nu-i lipsească cetei cele de trebuință 
(alimente, lemne pentru foc etc.) 

În Ajun de Crăciun, în costume populare, cetele pornesc a colinda prin case. Primele două sunt 
întotdeauna casa primarului și cea preotului. În zori, colindătorii poposesc la casa gazdei, care nu-i alta 
decât a tânărului ce le oferă încăperile pentru obișnuitele pregătiri de sărbători. Colindele pe care le repetă 
ei la gazdă sunt asemănătoare. Acestea au puţine influenţe locale. Există însă colinde speciale pentru 
anumiți oameni: primarul, preotul, judele cetei, fetele de măritat. În amiaza Crăciunului, după slujbă, 
membrii cetei colindă în biserică spre a-și încânta toți sătenii. În cea de-a patra zi, sărbătoarea culminează 
cu întâlnirea din Săliște, unde cetele prind a juca după cum li-i datina și portul. Acolo își dau mâna sibieni, 
vâlceni și argeșeni. La fel se întâmplă din 1895, cu excepția celor 10 de ani de întrerupere, în prima parte a 
perioadei postbelice. Întâlnirea cuprinde mesajul Nașterii Domnului și ideea de înfrățire a conaționalilor 
legați de culmile Făgărașului și ale Cindrelului.2 Tot la Săliște, participanții se prind în Hora Unirii. Hora e 
o confirmare a celor spuse anterior și un motiv de etalare a porturilor populare, a dansurilor și a colindelor. 
Când se încheie parada costumelor tradiționale, judele, fiind în fața comunității, își ia angajamentul că va 
păstra tradițiile strămoșești și că le transmite fiilor satului. E o datorie morală pe care acesta și-o asumă an 
de an. Deloc întâmplător, întâlnirea se termină pe fondul sonor al simbolicei hori. Așadar, ziua de 28 
decembrie este una memorabilă în Săliște, centrul spiritual al Mărginimii Sibiului.3 

Înainte de a intra în miezul temei, am preferat să prezentăm câteva informații elementare despre cetele 
sibiene de juni, reunite în pragul sărbătorilor hibernale. Pe fondul acestui obicei cu dublă semnificație, 
precizăm importanța activităților cultural-educative realizate împreună cu părinții școlarilor noștri. În 
contextul creat, argumentăm necesitatea păstrării obiceiurilor populare și a transmiterii lor.  

Participând efectiv la aceste manifestări anuale de mare valoare, chiar și numai în calitate de 
spectatori, copiii, părinții și profesorii au oportunitatea să inițieze și să mențină dialoguri în jurul unor 
asemenea conținuturi: calendar (bisericesc și laic), istoria și viața poporului român, specificitate, spiritul 
străbunilor, datorie morală, memorie colectivă, memoria inimii ‒ a inimii fiecărui urmaș ‒, simboluri 
naționale, identitate, originalitate, multiculturalitate în comunitate. Aduse la nivelul de înțelegere al 
copilului, mai ales pe calea inteligenței lui emoționale, aceste conținuturi îi pătrund în minte și în suflet în 
moduri ce garantează persistența. Repetând an de an experiența, cu tact și cu har de povestitori, profesorii 
și părinții ridică nivelul acestor teme la următorul nivel de înțelegere al copilul. Finalitatea e ca el să 
internalizeze esențialul despre cunoașterea, respectarea și conservarea tuturor celor de mai sus. În lipsa 
explicațiilor date din vreme și a exemplelor vădite, copilul riscă să nu știe cui și de ce îi aparține, iar implicit, 
nici ce comori (i)materiale a primit de la înaintașii lui cu gândul de a fi păstrate cu sfințenie și date mai 
departe ‒ în aceeași formă sau chiar îmbogățite. În altă ordine de idei, e imperios necesar să îi transmitem 
școlarului ceea ce Spiru Haret, Dimitrie Gusti, Nicolae Iorga și Constantin Brâncuși spuneau cu fermitate 

 
1 N.B. Conform surselor www.sibiu-turism.ro și www.transylvaniaguide.wordpress.com, de la acest caz excepție face satul Poiana 
Sibiului. 
2 N.B. La origine, acei vâlceni și argeșeni sunt, de fapt, succesorii oierilor mărgineni fugiți peste munte din calea habsurgilor. 
3 Sursa: www.sibiu-turism.ro  
(link: http://www.sibiu-turism.ro/Ce-vizitam-Cultura-si-patrimoniu-Traditii-si-obiceiuri-Obiceiuri-de-iarna.aspx) 
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despre popor și folclor, identitate, posteritate și eternitate. Și nu doar aceștia, ci toți cei care i-au sporit 
valoarea  patrimoniului cultural național (i)material. 

Așadar, credem că evenimentul care atrage vizitatorii la Săliște, în preajma Crăciunului, face posibilă 
derularea unei lecții, în direct, despre tezaurul popular răsfoind pagini de istorie.   
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ACTIVITATILE EDUCATIVE DESFASURATE IN GRADINITA SI ROLUL LOR 
IN EDUCATIA FORMALA A COPIILOR 

   

 GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”RAZĂ DE SOARE” 

   URZICENI, IALOMIȚA 

PROF. ÎNV. PREȘC.: VLAD MARIA 
 
 
Grădinița reprezintă instituția unde se realizează educația formală a preșcolarilor, un mediu creativ în 

care se pun bazele educației copilului. Ea este locul în care preșcolarul învață lucruri noi, învață să 
comunice, să socializeze, să se comporte politicos, să fie independent, își dezvoltă abilitățile motorii. Astfel 
că din acest aspect ea constituie cu certitudine un factor decisiv pentru formarea unui om, pentru dezvoltarea 
fizică și psihică armonioasă acestuia, apt să contribuie la dezvoltarea societății. Un rol la fel de important 
în educația copilului îl exercită familia cu o influență deosebit de adâncă.  

Educația trebuie să se manifeste permanent ca o acţiune coerentă, unitară și consecventă a grădiniței 
şi familiei deopotrivă. Parteneriatul grădiniţa – familie are o importanță deosebită în dezvoltarea fizică și 
psihică a preșcolarilor, în educația lor. Acesta se impune a fi realizat încă de la vârsta preşcolară, întrucât 
avantajele sunt divese şi constructive în egală măsură pentru părinţi şi preşcolari cât şi pentru cadrele 
didactice. Familia  trebuie să cunoască  mediul în care copiilor învaţă, acţionează, interacționează, se joacă 
cât şi comportamentul acestora, pentru a se putea înlătura eventualele probleme care vor apărea. Cu cât 
cunosc mai bine activitatea desfășurată în grădiniță de copiilor lor cu atât și siguranța că preșcolarii au parte 
de cea mai bună educație survine încă de la început. 

Modalitățile de colaborare între grădiniță-familie sunt multiple iar disponibilitatea celor din urmă 
trebuie a fi stimulată. Dintre acestea enumăr următoarele: vizitarea grădiniței, comitetul de părinți, asociația 
de părinți, avizierul grupei, expoziții de lucrări, orele de consiliere individuale, serbările, activitățile 
demonstrative, activitățile extrașcolare. 

Educația este un proces împărțit între părinți și profesori, al cărui obiectiv este formarea integrală a 
copiilor. 

Pentru a duce la bun sfârșit o educație integrală este necesar să existe canale de comunicație și acțiuni 
ale familiei cu școala. 

“Fiecare copil pe care îl educăm este un OM dăruit societăţii” (N. Iorga) 
În primele etape ale vieţii, responsabilitatea educării copilului revine familiei. 
În mod firesc, părinţii sunt primii educatori ai copilului. Copiii sunt apoi înscrişi în grădiniţă, instituţie 

care le asigură condiţiile necesare pentru dezvoltarea în  concordanţă cu nevoile individuale.  
Grădiniţa este un important mediu de socializare, îi ajută pe copii să interacţioneze cu alţi copii, dar 

şi cu adulţi şi le oferă acestora un mediu primitor, adecvat învăţării. Totodată, grădiniţa oferă suport pentru 
valorificarea potenţialului fizic şi psihic al fiecărui copil, pentru dezvoltarea capacităţii de a intra în relaţie 
cu ceilalţi copii şi cu adulţii. De asemenea, grădiniţa sprijină copilul în interacţiunea cu mediul, favorizează 
descoperirea de către fiecare copil a propriei identităţi şi îi 

formează o imagine de sine pozitivă. Dar educaţia copiilor, priviţi ca cei mai tineri membri ai unei 
comunităţi, este responsabilitatea întregii comunităţi. Ea este leagănul creşterii şi devenirii copiilor ca 
viitori adulţi responsabili de menirea lor în folosul întregii comunităţi, motiv pentru care cel mai important 
parteneriat care este necesar a fi implementat este cel dintre grădiniţă şi familie. 

Activităţile desfăşurate în parteneriat cu părinţii sunt modalităţi propice pentru atingerea unor 
obiective comune în ceea ce priveşte educaţia preşcolarilor, la acestea adaugându- se plăcerea de a fi alături 
de colegi, activităţile desfăşurându-se într-o atmosferă de voie bună, având, pe lângă valoarea social–
educativă şi un effect reconfortant. 
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  Importanţa lor educativă constă în conţinutul artistic prezentat, precum şi în atmosfera de sărbătoare 
ce se instalează cu acest prilej. 

Activităţile extracurriculare  sunt apreciate atât de către copii, cât şi de factorii educaţionali deoarece 
organizează într-o manieră plăcută şi relaxantă timpul liber al copiilor, contribuind la optimizarea 
procesului de învăţământ, copiii au teren liber pentru a-şi manifesta în voie spiritul de iniţiativă, urmăresc 
lărgirea şi adâncirea influenţelor exercitate în procesul de învăţământ, contribuie la dezvoltarea armonioasă 
a copiilor. 

Rolul acestor activităţi extracurriculare are un caracter colectiv care conduce la inchegarea legăturii  
dintre copii, îi învaţă  să aparţină unui colectiv. 

 
 
BIBLIOGRAFIE: 
1. Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei Revista învăţămăntului 

preşcolar, 3-4/2006, 
2. IONESCU, M.; CHIŞ, V., Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activităţile de instruire 

şi autoinstruire, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001 
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Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții 

 

Prof. Vlăduțu Camelia  

Grădinița P. P. Crușeț, Gorj 
 

Educația este un proces împărțit între părinți și profesori, al cărui obiectiv este formarea integrală a 
copiilor. Pentru a duce la bun sfârșit o educație integrală este necesar să existe canale de comunicație și 
acțiuni ale familiei cu școala, doar așa se produce dezvoltarea intelectuală, emoțională și socială a copiilor, 
în cele mai bune condiții. 

Colaborarea familiei cu școala/grădinița dezvoltă copiilor impresia că, deși se află în două spații 
diferite, ele sunt complementare. Participarea activă a părinților în viața școlară a copiilor se materializează 
printr-o mai bună autostimă a copiilor, un randament școlar mai bun, relații și atitudini pozitive ale părinților 
despre școală. Familia și școala trebuie să împartă responsabilitățile în educarea copiilor. Ambii au un rol 
fundamental în dezvoltarea integrală a copilului. 

 Colaborarea familiei cu grădinița/școala are o importanță majoră, cu efecte pozitive asupra elevilor, 
părinților, profesorilor, școlii și comunității. Între familie și școală trebuie să existe o comunicare foarte 
strânsă. Dacă un profesor vrea să educe, trebuie să colaboreze cu părinții, pentru ca efortul pe care îl 
realizează la clasă să aibă continuitate și în restul zilei.  

Atât școala cât și familia sunt responsabile de:  
*Transmiterea de norme, valori și obiceiuri;  
*Dezvoltarea autonomiei copilului;  
*Transmiterea de cunoștințe (deși acest proces are loc în școală, familia transmite copilului modalități 

de învățare, completează cunoștințele și dezvoltă dragostea pentru lectură);  
*Învățarea responsabilităților (implică acceptarea normelor de comportament, de ordine, curățenie, 

mici responsabilități familiare și școlare).  
În societatea noastră, educația familiară și școlară joacă un rol foarte important în achiziția de 

cunoștințe și comportamente ale copilului, de aceea ambii trebuie să aibă responsabilități și roluri 
complementare.  

O bună interacțiune între școală și familie, oferă copilului o imagine de apropiere între persoanele 
care se ocupă de el, astfel, acesta se simte familiar și în siguranță în cadrul școlii. Fiecare relație familie-
profesor este unică și originală, de aceea trebuie să fie individualizată și bazată pe încredere și cunoaștere 
reciprocă.  

Există mai multe forme concrete de colaborare dintre grădiniță și familie, ele se deosebesc în funcție 
de scopul urmărit și de modul de realizare: 

*Referatele prezentate în fața părinților cu anumite prilejuri, cu teme pe bază de fapte și date concrete 
(ex.”Influența familiei asupra personalității copilului);  

*Organizarea unor expoziții cu lucrări executate de copii;  
*Participarea părinților la activități demonstrative; 
*Convorbirile cu familia (pot avea loc spontan sau organizat, din inițiativa educatoarei/profesorului 

sau a părinților);  
*Consultări individuale;  
*Vizitele-constituie o altă formă de colaborare.Includem aici ambele variante, vizitarea familiei de 

către cadrul didactic și vizitarea unității de învățământ de către părinți;  
*Organizarea de activități extracurriculare, organizate și desfășurate împreună cu părinții (vizite la 

muzee, patiserii, fabrici, etc);  
*Participarea părinților alături de copii la diverse ateliere de lucru, organizate de cadrul didactic; 
*Serbările copiilor cu diferite ocazii (Crăciun, 8 Martie, Sfârșit de an școlar, etc). În concluzie, familia 
și școala sunt cele care influențează dezvoltarea individului și procesul educativ, de aceea este foarte 
importantă colaborarea tuturor celor care intervin în procesul de dezvoltare și formare al copilului. 
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Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții 

 

Prof. Vlaicu Daniela  

Grădinița cu P. P. ,,Dumbrava minunată’’ Tulcea 
 

MOTTO: ”Copilul se hrăneşte la fel 
ca şi  noi  adulţii, din trăiri frumoase. 
Aşa  cum bazinul se umple cu apă, 

focul se aprinde cu foc şi 
sufletul omului se modelează 

datorită sufletului unui alt om.” 
                                                                                                             

RABINDRANTH TAGORE 
  

Educaţia formală, nonformală şi informală contribuie la dezvoltarea personalităţii copiilor şi la 
dezvoltarea durabilă a societăţii umane. Educaţia este determinată de o sumă de factori, printre care familia 
are un rol important. Dezvoltarea personalităţii copilului este un proces complex, care se desfăşoară în timp 
şi presupune acţiunea simultană a eredităţii, a educaţiei şi a mediului. 

Implicarea familiei în cadrul programului desfăşurat în grădiniţă este esenţială pentru îmbogăţirea 
mediului stimulativ, fixarea şi lărgirea cunoştinţelor asimilate în sala de grupă. Implicarea familiei în 
program va întări sprijinirea ţelurilor educaţionale. Implicarea părinţilor în activitatea preşcolară este în 
beneficiul copiilor, al familiei şi al calităţii actului educaţional. 

O colaborare reală, diadică are impact pozitiv asupra realizării obiectivelor educaţionale în 
conformitate cu particularităţile de vârstă, cognitive, socio-emoţionale şi comportamentale ale copiilor, şi, 
totodată vine în întâmpinarea situaţiilor în care factori perturbatori pot influenţa dezvoltarea armonioasă a 
personalităţii copilului. 

Activităţile desfăşurate în parteneriat cu părinţii sunt modalităţi propice pentru atingerea unor 
obiective comune în ceea ce priveşte educaţia preşcolarilor, la acestea adaugându- se plăcerea de a fi alături 
de colegi, activităţile desfăşurându-se într-o atmosferă de voie bună, având, pe lângă valoarea social–
educativă şi un efect reconfortant. Din acest motiv, recomandăm părinţilor:  

• să le prezinte copiilor grădiniţa ca un loc în care ei se pot juca împreună cu alţi copii, în care pot 
învăţa lucruri noi şi interesante;  

• să cunoască programul grădiniţei şi pe educatorii copilului lor;  

• să vorbească cu educatorii, să stabilească o relaţie adecvată cu aceştia;  

• să ofere informaţii suficiente educatorilor şi să ceară sfatul acestora;  

• să participe la evenimentele din grădiniţă (Ziua copiilor, Ziua grădiniţei, serbări, şezători, Școala 
Altfel etc.);  

• să se ofere voluntari prin implicarea în activităţi şi să ceară şi membrilor comunităţii lucrul acesta;  

• să dorească să participe la luarea unor decizii cât mai bune pentru grădiniţă;  

• să discute permanent cu copilul despre ce se întâmplă în grădiniţă;  

• să creeze acasă un mediu bun de joc şi educaţie.  

Din această perspectivă, la grupa mare pe care o conduc am organizat o serie de activităţi în 
parteneriat cu părinţii, care s- au bucurat de un real succes, atât în rândul preşcolarilor, cât şi al părinţilor. 
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Sunt multe modalităţi de colaborare între familie şi grădiniţă: discuţii zilnice, teme săptămânale de 
consiliere pentru părinţi, şedinţe şi lectorate cu părinţii, vizite la domiciliul copiilor, serbări, activități 
demonstrative, activități tip ateliere cu părinții, plimbări, excursii, cursuri ”Educaţi aşa!”, antrenarea 
părinţilor în derularea proiectelor tematice, facilitarea  participarii preșcolarilor la concursuri, olimpiade, 
voluntariat din partea părinţilor în organizarea şi desfăşurarea unor acţiuni de voluntariat. 

Referitor la aceste forme concrete de colaborare dintre grădiniţă şi familie, trebuie spus că ele se 
deosebesc în funcţie de scopul urmărit şi modul concret de realizare. Un exemplu, ar fi organizarea unor 
expoziţii cu lucrări realizate de copii, prin care părinţii au posibilitatea să-şi cunoască copilul prin prisma 
rezultatelor muncii sale, apoi, participarea părinţilor la anumite activităţi demonstrative îi ajută să cunoască 
metodele şi procedeele folosite, le sugerează anumite modalitaţi concrete de îndrumare a jocurilor, de 
folosire a jucăriilor, etc. În cadrul acestor participări, părinţii observă modul de comportare al copilului în 
colectivitate, precum şi modul şi gradul de implicare al preşcolarului în activităţi.     

Participarea activă a părinţilor la activităţile din grădiniţă le creează copiilor sentimente de siguranţă, 
înţelegere, bucurie; copilul arată ce ştie, ce poate iar părintele este mândru de copilul său în relaţie cu 
ceilalţi. 

Pentru a avea o relaţie pozitivă cu preşcolarii trebuie să ştim să le descoperim trebuinţele şi nevoile, 
pentru ca legăturile ce se stabilesc între preşcolari şi adulţi să se bazeze atât pe încredere, dar mai ales pe 
respectul reciproc. Parteneriatul dintre grădiniţă şi familie organizat corect, duce la o educaţie solidă, fără 
pericol de eşec şcolar mai târziu.  

Importanţa desfăşurării unor proiecte de parteneriat  educaţional  între  grădiniţă  și familie este  
evidentă. Toate acestea ne oferă satisfacţii uriaşe, acţiunile desfăşurate reprezentând un demers benefic în 
viaţa preşcolarilor, contribuind la promovarea imaginii grădiniţei în comunitate, dar şi o bună colaborare 
între toţi partenerii educaţionali. 

În concluzie, dezvoltarea psihică şi fizică a copilului la această vârstă depinde în mare măsură şi de 
cadrele didactice, dar şi de părinţi şi de aceea scopul acestei colaborări este: ,,copii fericiţi – părinţi fericiţi’’.  
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Școala și familia  

împreună pentru promovarea tradițiilor de Crăciun 

Liceul Tehnologic Special Dej, Județul Cluj 

Profesor educator: Vlaicu Monica-Alexandra 
 
 
 
Sărbătoarea Crăciunului este un prilej de mare bucurie, atât în familie cât și în școli. Este un moment 

bun de ne apropia unii de alții de a ne îmbogății sufletul, de a ne răscolii amintiri și de a observa ca tradiția 
este importantă pentru a ne păstra umanitatea, identitatea, credința și tonusul pe care societatea îl  avea 
cândva. 

 
În perioada pe care o traversăm, perioada pandemiei, putem spune că ne-a fost  răpit dreptul de a ne 

bucura deplin de tot ceea ce înseamnă Magia Crăciunului. Acum când toată activitatea educativă s-a mutat 
în mediul on-line, echipa școală - familie ne lipsește tuturor și ne dăm seama cu adevărat cât de neputincioși 
suntem unii fără alții. Abia acum putem realiza cu adevărat că am fost și suntem două instituții care susțin 
aceiași cauză, educația copilului, sensibilizarea lui și transmiterea  valorilor prin care ne identificăm ca 
națiune. 

 
În această perioadă în care implicarea părinților copiilor și a profesorilor, în derularea unor activități 

dedicate Crăciunului ne este imposibilă, încercăm să descoperim emoțiile și bucuriile specifice sărbătorilor 
de iarnă, prin intermediul mediului online.  

 
Ne bucurăm cu toții  că reușim să ne vedem, să colindăm împreună, fiecare de la casa lui, uneori în 

prezența  unei bunici sau mătuși care din cauza problemelor de sănătate nu și-a văzut nepotul la o serbare 
școlară până acum.  

   
La acest Crăciun avem ocazia să vorbim mult despre tradiție, despre cum se păstrează ea, despre 

dinamica și  importanța tradiției pentru familie. Cu toții admitem că tradiția și înțelegerea trecutului sunt 
esențiale pentru sănătatea noastră emoțională. Conștientizăm cu toții că avem un drum în viață, avem de 
îndeplinit anumite sarcini, dar acum este momentul să ne oprim, să ne gândim la sufletul nostru, la semenii 
noștri la iertare, acceptare și bunătate și ne restabilim prioritățile.  

 
De-a lungul timpului am auzit oamenii spunând „Noi nu cunoaștem și nu respectăm tradițiile de 

Crăciun“. Pentru noi toți care am crezut acest lucru, acum este momentul să introducem tradiția viața  și în 
educația copiilor noștri. Nu trebuie făcut acest lucru cu mare fast ci amintindu-ne de simplitatea de demult. 

 
Bazându-mă pe parteneriatul derulat în mediul online în ajunul sărbătorilor cu elevii sper că acest 

Crăciun să de-a un nou sens vieții noastre. 
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Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții 

PARTENERIATUL ŞCOALĂ – FAMILIE 

  

Prof. CRIŞAN ANCA 

Școala Gimnazială ”Aurel Vlaicu” Arad 

Prof. VLAICU- HERGANE AURICA 

Școala Gimnazială ”Aurel Vlaicu” Arad 

  
Se vorbeşte tot mai mult despre o „pedagogie a trăirilor”, orientată spre cooperare şi participare, în 

care prioritară nu mai poate rămâne asimilarea informaţiei, ci, mai ales, educarea unei gândiri productive 
şi posibilitatea de adaptare continuă la situaţii noi, ca o consecinţă a mobilităţii intelectuale şi a creativităţii, 
precum şi a formării atitudinii, a capacităţii şi a comportamentelor. 

Pentru atingerea acestui deziderat, e nevoie de un demers complex, de multe resurse materiale şi 
umane, de competenţă şi implicare. 

Chiar dacă educatorului i se atribuie privilegiul de a avea cea mai nobilă specializare, întrucât lucrează 
cu cea mai de preţ materie primă a unui popor – tânăra generaţie – care înglobează speranţa, conştiinţa şi 
viitorul, el nu va putea face faţă singur acestui măreţ obiectiv. 

Oricât de mult va deveni omul sclavul roboţilor, oricât se va dezumaniza, sperăm ca prin acţiunea 
comună a şcolii şi a familiei, el să rămână o fiinţă suficient de raţională şi de afectivă, încât în mediul 
educaţional în care trăieşte şi se dezvoltă, să triumfe valorile. 

Pentru ca activităţile educative să fie cât mai eficiente, este nevoie de realizarea unui parteneriat „de 
facto”, construit pe baza principiilor democratice care să opereze o schimbare de valori, atitudini şi 
comportamente la nivelul tuturor factorilor sociali implicaţi: decidenţii, oameni ai şcolii, familii, elevi, 
reprezentanţi ai instituţiilor guvernamentale şi nonguvernamentale. 

Aşa cum o construcţie nu se poate desăvârşi decât printr-o implicare şi o coordonare permanentă a 
întregii echipe de constructori, aşa şi personalitatea copilului nu se poate contura fără un parteneriat bine 
sudat între şcoală și familie, în care cele două instituţii se completează şi se sprijină reciproc. 

Dacă în familie, copilul mai mult se formează decât se informează, absorbind din mediul familial 
primele impresii, formându-şi conduite prin mimetism şi contagiune directă, şcoala îi oferă cultura, regulile 
şi normele menite să-i desăvârşească personalitatea. 

Construirea unui mediu educaţional bazat pe parteneriatul şcoală – familie va fi în măsură să 
determine elevul să cunoască, să înţeleagă şi să aplice aspectele formative legate de valori precum respectul, 
ajutorul reciproc, onestitatea, responsabilitatea, demnitatea, solidaritatea, atitudinile civice şi mai ales să 
reducă cât mai mult traseul de la normă la comportament. 

Doar într-un asemenea mediu educaţional elevul va fi în măsură să-şi dezvolte, la un nivel superior, 
competenţe care să-i permită elaborarea de răspunsuri la problemele şi situaţiile ce ţin de  integrare, 
adaptare, cooperare, solidaritate şi mobilitate, dar şi de compasiune. 

Parteneriatul trebuie să se bazeze pe: 
- Precizarea axului valoric, care trebuie să direcţioneze eforturile partenerilor; 
- Elaborarea unor strategii coerente şi pe termen lung, în domeniul parteneriatului; 
- Stabilirea direcţiilor prioritare care să unească eforturile parteneriale; 
- Precizarea rolului asumat de diferite instituţii şi categorii de persoane; 
Beneficiile parteneriatului: 
- Cele două instituţii îşi cunosc mai bine nevoile şi ofertele, acţionând în consecinţă; 
- Îşi cultivă gestionarea eficientă a situațiilor conflictuale; 
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- Contribuie la dezvoltarea educaţiei umaniste, adresându-se, în primul rând, formării unei mentalităţi 
care să reflecte demnitatea omului, respectul faţă de muncă şi creaţia proprie, faţă de rezultatul ei, faţă de 
munca şi rezultatele altora; 

- Ajută la accesibilizarea principalelor categorii ale artei, făcându-i pe elevi să vibreze în contact cu 
arta autentică şi să valorizeze creaţiile, cu adevărat educative; 

- Asigură, în mai mare măsură, egalitatea şanselor educaţionale, pentru toţi elevii; 
- Revigorează spiritul civic şi mentalitatea comunitară; 
- Promovează, la un nivel superior, dialogul, transparenţa şi comunicarea; 
- Armonizează condiţiile specifice ale unităţii şcolare cu exigenţele sociale, de ordin general. 
În scopul punerii în valoare a potenţialului, pe care îl are relaţionarea unităţii de învăţământ cu 

comunitatea, Şcoala Gimnazială „Aurel Vlaicu” Arad a iniţiat şi organizat programul tematic „Săptămâna 
părinţilor”având ca obiective dezvoltarea unei relaţii active între şcoală, familie şi comunitatea locală, 
evidenţierea potenţialului uman şi profesional al şcolii, sensibilizarea comunităţii locale faţă de realizările 
şi nevoile şcolii, formarea părinţilor ca parteneri, având o poziţie bine definită în calitate de resurse 
educative. 

Programul complex al „Săptămânii părinţilor”antrenează întregul colectiv didactic, elevii, părinţii şi 
experţi din diverse domenii de interes pentru comunitatea şcolii, la activităţi desfăşurate în şcoală, la locul 
de muncă al părinţilor, în spaţii publice arădene. Profesorii şi elevii se pregătesc din timp prin 
confecţionarea de invitaţii, scrisori de mulţumire dar şi prin amenajarea şcolii pentru a fi un spaţiu cât mai 
călduros. Părinţii au posibilitatea de a asista la ore în această săptămână, să stea în clasă în bancă şi în pauze 
alături de copii lor, de a deveni ei dascăli pentru câteva ore, de a participa la o gamă variată de activităţi 
extracurriculare desfăşurate de-a lungul întregii săptămâni – lectorate şi consiliere, vizite la locul de muncă 
al părinţilor, ateliere pentru activităţi practice/aplicative comune pentru copii şi părinţi, implicarea acestora 
în activităţi organizate pentru sărbătorirea unor evenimente speciale din viaţa personală sau a comunităţii, 
activităţi interactive cu părinţii, competiţii sportive, concursuri, excursii. 
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Crăciunul – Sărbătoarea magică a omenirii 
 

Prof. înv. primar, Vlășceanu Daniel 

Școala Gimnazială „Traian Săvulescu” Izvoarele-Schiulești 

 
Sărbătorile de iarnă au darul de a evoca, într-un duios inefabil, vârsta și sentimentele copilăriei. 

Nimeni nu poate nega acest lucru. Amprenta emoțională a Crăciunului de atunci revine în simțirea adultului 
și chiar a bătrânului de acum, trezind nostalgii candide, însoțite adesea de regretul unei transformări 
sufletești ireversibile. Așa încât o scuzabilă reformulare a versului eminescian ne vine acum în gând: „Unde 
ești, copilărie, cu Crăciunul tău cu tot?”. Prima parte a celebrului catren este, iată din păcate și ea valabilă, 
de data aceasta fără nici o modificare: „Astăzi chiar de m-aș întoarce / A-nțelege n-o mai pot”. Noi, adulții, 
regretăm că ne-am pierdut copilăria, și am da orice să ne-o recăpătăm. În același timp, recunoaștem că și 
accepția ei lăuntrică s-a schimbat, cumva iremediabil. Dacă ar fi să aleagă segmentul cronologic și 
existențial pe care ar vrea să-l retrăiască, omul ar opta fără ezitare pentru copilărie. Și totuși, chiar dacă, în 
virtutea trecerii necruțătoare a timpului fizic, ne pierdem copilăria, putem face efortul de a nu pierde 
„copilul din noi”! Este prin urmare, posibilă regenerarea fibrelor inocente și senine ale sufletului infantil? 
Cu siguranță, devreme ce însuși Iisus ne-o recomandă drept condiție de fond a mântuirii: „De nu vă veți 
întoarce și nu veți fi precum copiii, nu veți intra în Împărăția cerurilor” (Mt. 18, 3). 

În aceeași perspectivă, mai avem un lucru de apărat, dacă nu chiar de reconstruit: Crăciunul copiilor 
noștri! Dacă în perioada comunistă, de frisonantă amintire pentru noi, eram învățați să-l redenumim pe Moș 
Crăciun spunându-i Moș Gerilă, în tendința, nici măcar disimulată, a „ideologiilor” de a elimina 
creștinismul până și terminologia specifică perioadei calendaristice, astăzi sărbătoarea care ar trebui să ne 
facă atenți și receptivi sufletește la uluitorul act chenotic al lui Dumnezeu este obnubilată din toate părțile 
de marketizarea excesivă a unei societăți europene care ignoră obstinent factorul creștin al genezei sale 
culturale. Din panorama de mărfuri sclipitoare, susținută de o publicitate mediatică agresivă, a dispărut 
Pruncul Iisus, Personajul divin pe care copiii ar fi trebuit să-L cunoască și cu care să devină solidari. „Magia 
sărbătorilor” are în compoziția ei numai elemente care evită dimensiunea profund religioasă a Crăciunului. 
Colindele au rămas apanajul exclusiv al câtorva artiști consacrați (și cu oarecare deschidere creștină) și al 
grupurilor de formație profesională în acest sens. Nașterea Domnului, ca eveniment cardinal în istoria 
comunicării divino-umane, trece astăzi doar ca o sumă de tradiții populare menite să delecteze vacanța de 
sărbători și să reducă din stresul de peste an. Desfătările culinare, intolerante față de alternative mai 
cumpătate, dau culoare preponderentă a Crăciunului. Cadourile de sub pom nu vin atât de la Sfântul 
Nicolae, Blândul și darnicul ierarh creștin din Mira Lichiei, cât din traista unui moș care dăruiește (uneori 
extravagant, alteori extrem de modest) fără să se multiplice ca model de dărnicie în raportările copilului cu 
semenii săi.   

Nașterea Mântuitorului creează în noi, creștinii, o stare sufletească ce nu se poate compara cu nici 
una din cele prin care trec oamenii. Ea este efectul unei bucurii, unei încrederi și unei nădejdi pe care n-o 
poate produce în om nici un alt fapt, nici un alt sentiment, nici o schimbare, nici o emoție din cele ce pot 
încerca sufletul nostru. Aceste zile ale celei mai importante sărbători creștine, care și-a păstrat până în 
prezent farmecul și semnificația, aduc fiecăruia dintre noi un moment de liniște sufletească și de apropriere 
de oameni, de familie. 

Sărbătorile de iarnă, îndeosebi cele de Crăciun, sunt adevărate sărbători de suflet. Amintirile 
copilăriei ce ne revin în minte și suflet, zăpezile bogate și prevestitoare de rod îmbelșugat, colindele și 
clinchetele de clopoței, mirosul proaspăt de brad, dar și de cozonaci, nerăbdarea așteptării darurilor sub 
pomul de iarnă, toate creează în sânul familiei o atmosferă de basm, liniște sufletească și iubire. Decembrie 
vine cu sărbătoarea, atât de așteptată de copii, a Sfântului Nicolae. Câți dintre noi nu au așteptat cu 
înfrigurare dimineața de 6 decembrie pentru a se uita dacă Moșu a lăsat ceva în ghetele pregătite de cu 
seară. Acest obicei al darurilor aduse de Moș Nicolae s-a împământenit mai mult la oraș. Este posibil să fie 
un împrumut din țările catolice, unde Moș Crăciun este cel care pune daruri în ghete sau ciorapi anume 
pregătiți. 
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Copiilor li se poate întâmpla ca Moș Nicolae să le aducă și câte o vărguță (pentru cei obraznici). Rolul 
de ocrotitor al familiei cu care a fost învestit de religia ortodoxă Sfântul Nicolae îi dă dreptul să intervină 
în acest fel în educația copiilor. De la Sfântul Nicolae și până la Sfântul Ion românii se simt în sărbătoare. 
Cel mai așteptat este, însă, Crăciunul, considerat ca sărbătoare a nașterii Domnului. Oamenii au cultivat-o 
de-a lungul timpului, creând tradiții și obiceiuri adaptate culturii lor specifice. Crăciunul mai este numit și 
sărbătoarea familiei, fiind ocazia când toți se reunesc, părinți, copii, nepoți, făcându-și daruri, se bucură de 
clipele petrecute împreună în jurul mesei, cu credința că prin cinstirea cum se cuvine a sărbătorilor vor avea 
un an mai bogat. La sate, îndeosebi, sunt păstrate mult mai bine datinile acestei perioade a anului. Una 
dintre cele mai răspândite datini la noi este colindatul, un ritual compus din texte ceremoniale, dansuri și 
gesturi. Astfel, în jurul Crăciunului, cete de colindători, costumați tradițional, urează pe la casele 
gospodarilor pentru sănătate, fericire și prosperitate, împlinirea dorințelor în noul an. Colindatul deschide 
de obicei ciclul celor 12 zile ale sărbătorilor de Anul Nou. La colindat participă tot satul tradițional, deși 
efectiv colindă doar copiii și tinerii. În luna decembrie, copiii simt cel mai intens euforia zilelor de 
sărbătoare, a colindelor, a serbărilor de la școală și a despachetării cadourilor. Începutul iernii reprezintă 
pentru ei primele momente în care se pot bucura de zăpadă și de vacanță, pentru că știm bine că odată cu 
sfârșitul acestei perioade toți vor reveni la școală cu bateriile încărcate pentru un nou sezon în care se anunță 
proiecte, testări și rezultate ale muncii de pe parcursul întregului semestru. 

Cu toții știm că micii școlărei, în această perioadă, se pregătesc pentru serbare. Colinde, poezii, 
ornamente pentru împodobirea clasei, pentru a le face părinților surprize și pentru a-l aștepta pe Moșul într-
o atmosferă de poveste. Toți copiii se bucură de magia sărbătorilor de iarnă. În acest context, noi, învățătorii, 
urmărim implicarea copiilor în exprimarea învățăturilor și adevărurilor creștine prin diferite forme artistice 
ce se regăsesc și în tradițiile noastre populare, în înțelegerea semnificației Nașterii Mântuitorului, a modului 
cum ele pot modela și îmbogăți sufletele noastre.  

Realitatea de odinioară a copilăriei s-a topit odată cu timpul scurs ca într-un vis, părând acum doar o 
nălucire alunecând pe veșmântul de mătase al infinitului. Călătorind ani mulți prin măruntaiele lumii, dorul 
de casă, în fiecare an în ajunul Crăciunului, îmi aluneca gândurile pe oglinda amintirilor înghețate în timp, 
acolo în satul meu de munte. În acele timpuri în seara Crăciunului, noi copiii satului, ca niște poștași ai 
cerului, ducem vestea Nașterii de la o casă la alta, fără să știm că steaua noastră, în rotirea sa, mișcă lutul 
omenesc, trecându-l fiorul credinței, dată de puterea naturii noastre angelice. 

De la aprinderea serii, până la inima nopții, erau ceasuri lungi, în care pacea înaltului își coboară în 
glasul colindelor, la căsuțele unde candela suflării sufletești era aprinsă și opaițul lumina ferestruica casei. 
Atunci luna, stăpâna nopții, prinsă ca o piatră prețioasă  în inelul stelelor, își prăvălea potopul de lumină 
spre scena întinsă a satului, ca orice privire să poată vedea ieslea cu pruncul Iisus. Noi copiii, adunați în 
cete mari, eram gata să cutreierăm munții și văile, prin nămeți până la subsuoara gardurilor, printre nuielușe 
cu coaja de sticlă, printre nuanțele sidefate ale zăpezii, peste care un albastru adânc își cernea Lumina 
Sfântă. Din orice colț al satului priveai, dădeai de turla bisericii înfiptă-n cer, pe un deal sub conul de 
lumină, pe fațetele căreia se proiecta conturul căsuțelor și a munților, preumblate de umbrele angelice ale 
colindătorilor, albite de pulberea fulgilor. 

Când ajungeam la căsuța de pe coama muntelui, totul era trăit tridimensional, pentru că acolo lumea 
era mai aproape de luminătorii cerului care făceau prin nuanțe astrale, un nou început de lume. Simțindu-
ne la marginea unei galaxii, unde cerul contopit cu pământul făcea simțită prezența Divinității. În acel decor, 
eram ca niște păpuși de zăpadă, apropiați de pervazul ferestrei, cu suflarea plină de aburi, cap lângă cap, ne 
dădeam tonul colindului în gând și începeam „Steaua sus răsare, ca o taină mare…” în timp ce privirile 
noastre aprinse de ger, traversau perdeaua de gheață a ferestrei, deslușind siluetele oamenilor ca într-un 
glob de sticlă cețos. Se putea zări într-un ungher întunecat, priciul acoperit cu țol vărgat, și sub tavan, 
deasupra mesei agățată, lampa de petrol amestecându-și lumina gălbuie cu dungile roșiatice ale sobei ce-și 
ardea lemnele speriind somnul pisicii încolăcită după sobă pe scaunul cu trei picioare. Acolo între realitate 
și vis, colindul nostru sfredelea coloane sonore, bătând ecouri sfinte în toaca stâncilor, ce-și răsturna sunetul 
pe fundul văilor, într-un abis emoțional. La finalul colindului, când ușa casei se deschidea, mirosul 
bucatelor ne amețea sub lumina pâlpâitoare a lămpii, ce ne proiecta umbre colosale pe pereții odăii, 
amestecând privirile noastre de faianță cu ochii pioși ai icoanelor. Acele clipe erau rupte din rai, prin bucuria 
aprinsă de ospitalitatea gazdelor ce ne fericeau pe deplin, plecând cu traista plină de nuci, mere cozonac, 
etc. 
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Ieșind din case, în lumina sidefată a lunii, simțeam cum natura se alătură bucuriei noastre, făcând 
schimburi de umbre aurii, după cum norii plimbători acopereau sau dezveleau trupul alb al pământului, 
ieșind la iveală niște mogaldețe mișcătoare pe marele ecran alb. În acele clipe aveam senzația că dispărem 
din realitate, reîntorcându-ne la lumina altei ferestre, când dădeam de ochii scânteietori, ca niște bobițe de 
apă, ca în clipa următoare să spargem vraja nopții cu fiorul colindului.  

Steaua Nașterii purta mesajul cerului venit din Betleemul sufletesc al copiilor să vindece orbirea lumii 
la vedere veșnică. Punându-ne pe noi, îngerașii pământului, să urcăm pe scena văzduhului, să întâmpinăm 
cu colindul nostru, pruncul care intra în lume. Eram mărturie vie în planul cerului, ce marca omenirea cu o 
nouă istorie, iar glasul colindelor nu era altceva decât trâmbița înaltului ce trebuia să aprindă jarul de 
credință pe vetrele sufletești, chemând toată firea la revelația Divină. 

Toate clipele erau orchestrate de sus, la căderea serii, când puzderia de stele se aprindea, iar cerul își 
trăgea cortina norilor, lăsând să se vadă scena de unde concertul Nopții Sfinte cuprindea realitatea. Acolo, 
noi ceata îngerilor pământeni, cu inocența făpturii angelice, păream o sculptură în bobul de grâu, ducând 
potirul de cuminecare al lucidității de la o cetate sufletească la alta. Ca apoi târziu gând noaptea glisa spre 
ziua, și luminătorii cerului își strângeau razele, nemaivăzându-se ferestrele, ne adunăm pașii obosiți pe la 
casele noastre, închizând freamătul bucuriei sub ploapele calde de somn și noaptea trăită în rai își făcea 
culcuș veșnic în cutiuța inimii noastre.  

Scenele acestea au crescut atât de adânc în ființa mea, încât par să dăinuiască în albumul meu sufletesc 
până când zarea eternă mă va lua la ea, lăsându-mă să privesc în urmă concertul de mistuire emoțională a 
Crăciunului din copilărie. Astfel ca, în fiecare an în preajma sărbătorilor de iarnă, la lumina trandafirie a 
serii, sinele meu pare să dispară din realitate, dus de vis în acel loc nespus de frumos, departe, în satul meu 
de munte. Acolo să mă plimb fără mișcare, să fiu iarăși, acel copil cu aripi de lână, păpușa unui înger uitată 
în acel colț de rai, unde am plutit ca într-un vis înveșnicit de Noaptea Sfântă. Poate că aceste enumerări ale 
noastre par lecturabile în cheie peirativă, dar nu acesta ne este scopul! Lumescul lor nu este atât de 
incompatibil cu sensul creștin al Crăciunului, decât dacă îl marginalizează sau chiar îl substituie în mintea 
noastră și a copiilor noștri.  

Când esențialul devine un accesoriu, avem o problemă, iar ea nu se poate rezolva decât prin revenirea 
la normalitate, la acea stare interioară care ne îndeamnă să valorificăm sărbătoarea Nașterii Domnului ca 
prilej de a redeveni copii la suflet.    
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE  

ÎN PARTENERIAT CU PĂRINŢII 

Profesor pentru învăţământul primar, Vlăşcianu Nicoleta 

Colegiul Economic Călăraşi 
 

În contextul situației actuale în care educația copiilor se desfășoară exclusiv online rolul părinților 
devine extem de important în toate activitățile desfășurate. Astfel misiunea cadrului didactic nu se poate 
realiza în condiții cât mai bune fără sprijinul părinților care devin parteneri în desfășurarea activităților 
educative. Vorbim în special de clasele de la începutul ciclului primar când copiii nu au formate deprinderile 
de bază. Desigur cadrul didactic este cel care propune majoritatea activităților , modalitatea de desfășurare, 
dar părintele este cel care se află acum în spatele copilului și îl indrumă pentru a duce la bun sfârșit sarcinile 
propuse.Realitatea pe care o trăim aduce totuși și beneficii pe măsură ce părinții devin conștienți că, fără o 
implicare activă, susținută și constantă nu vor putea să le asigure copiilor aceeași educație de care ei au 
beneficiat.Cadrului didactic îi revine sarcina de a consilia în permanență părinții care întâmpină dificultăți 
în a înțelege unde, cât și cum trebuie să intervină în toate activitățile desfășurate. 

Nu trebuiesc neglijate  nici acele activități educative care produc atât de multă bucurie și vor rămâne 
imprimate mult timp în memoria copiilor.  Prin urmare, elevii trebuie ajutați să participe la activitățile 
educative, să se implice afectiv, cu plăcere și bucurie spontană în ceea ce fac. De aceea, un rol important în 
dezvoltarea aptitudinilor artistice ale copiilor au ilustrarea poveștilor, miturilor, basmelor și poeziilor prin 
aplicarea metodelor, procedeelor și tehnicilor artistico-plastice.  

Pentru ca activitatea de învăţare online să fie cât mai eficientă trebuie să găseşti acele strategii care 
să stimuleze interesul elevilor, să îi motiveze să participe activ la toate întâlnirile pregătite de către cadrele 
didactice implicate. 

Educația este un proces împărțit între părinți și profesori, al cărui obiectiv este formarea integrală a 
copiilor. Pentru a duce la bun sfârșit o educație integrală este necesar să existe canale de comunicație și 
acțiuni ale familiei cu școala, doar așa se produce dezvoltarea intelectuală, emoțională și socială a copiilor, 
în cele mai bune condiții. Colaborarea familiei cu școala dezvoltă copiilor impresia că, deși se află în două 
spații diferite, ele sunt complementare. Participarea activă a părinților în viața școlară a copiilor se 
materializează printr-o mai bună autostimă a copiilor, un randament școlar mai bun, relații și atitudini 
pozitive ale părinților despre școală. Familia și școala trebuie să împartă responsabilitățile în educarea 
copiilor. Ambii au un rol fundamental în dezvoltarea integrală a copilului. Colaborarea familiei cu școala 
are o importanță majoră, cu efecte pozitive asupra elevilor, părinților, profesorilor, școlii și comunității. 
Între familie și școală trebuie să existe o comunicare foarte strânsă. Dacă un profesor vrea să educe, trebuie 
să colaboreze cu părinții, pentru ca efortul pe care îl realizează la clasă să aibă continuitate și în restul zilei.  

Învățământul primar este o treaptă importantă și responsabilă în cadrul sistemului de învățământ. El 
constituie temelia includerii copilului în activitatea asiduă și ordonată dintr-o colectivitate de semeni, care 
este mereu în schimbare și presupune competitivitate.  

Școala îl învață pe copil să se situeze printre semeni, să se obișnuiască cu anumite cerințe și realități 
sociale. Dar educația în familie constituie prima școală a copilului, partea cea mai importantă a pregătirii 
lui pentru viața socială și productivă. Familia trebuie să fie prima instituție socială care se preocupă de 
asigurarea condițiilor necesare dezvoltării normale a copilului. Școala și familia sunt cei doi poli de 
rezistență ai educației, care contribuie prin mijloace specifice la formarea tinerilor.  

Odată cu intrarea în școală, copilul trăiește în două lumi diferite: una a familiei si cealaltă, a școlii, 
încărcată de noi exigențe și de promisiunile viitorului, la fel de importante. Dacă aceste medii educaționale 
se completează și se susțin, ele asigură într-o mare măsură buna integrare a copilului în activitatea școlară 
și, pe plan mai general, în viața socială.  

Obiectivul cel mai important al colaborării dintre școală și familie în perioada școlarității mici îl 
reprezintă susținerea eforturilor copilului pentru ca acesta să dobândească primele instrumente ale muncii 
intelectuale și să obțină succesul școlar.  
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Învățarea există și în online, iar pentru școli, profesori, părinți și elevi înseamnă doar noi ferestre către 
educație. 

 
 

Bibliografie: 
1. Cucoş, C., Pedagogie (ediţia a doua, revăzută şi adăugită), Bucureşti, Polirom, 2002.  
2.Gârboveanu, M., Creativitatea elevilor în procesul de învăţământ, Bucureşti, Litera Internaţional, 

1981.  
3. Iucu, R., Instruire extraşcolară. Perspective teoretice şi aplicative, Iaşi, Polirom, 2001.  
4. Baran Pescaru A., Parteneriat ȋn educație familie-școalӑ-comunitate, Editura Aramis-

București,2004;   

  

1702



 

1 DECEMBRIE 

Prof. Voica Georgiana Livia 

Grădinița p. p. nr. 14 Târgoviște 

 
Tema:  ”1 Decembrie, Ziua României!” 
Grupul ṭintă: Preșcolarii din grupa mijlocie B Albinuțele 
Tipul activitӑṭii propuse: Activitate practică/plastică- realizare poster 
Locul desfӑșurӑrii activitӑṭii: platforma CalssDojo, grupul de WhatsApp 
Scop: dezvoltarea sentimentului patriotic precum și îmbogăţirea cunoştinţelor istorice referitoare la 

Ziua Națională a României prin cunoaşterea şi respectarea valorilor; 
Obiective: 
-  să cunoască semnificația Zilei de 1 DECEMBRIE - nevoia de unitate; 
- să- si dezvolte spiritul de uniune și de iubire față de tară si oameni; 
-  să-şi stimuleze creativitatea prin momente artistice; 
-  să participe cu dragoste şi interes la activităţile propuse. 
Resurse 
• umane: preșcolari, părinți, educatoare 
• materiale: acuarele, pensule, lipici, imagini, Tv. Plastilină, muzică, bomboane, apă, etc. 
Organizarea activităţii: 
• Se stabileşte  tema, se schiṭeazӑ obiectivele activitӑtii; 
• Se selectează materialele ce vor fi folosite; 
• Se fixează data desfӑşurării acṭiunii; 
• Preşcolarii sunt invitaṭi sӑ participe  la activitate. 
Desfӑșurarea  activitaṭii: 
Preșcolarii cu sprijinul părinților, au audiat imul marii uniri, vizionând  și cateva imagini specifice , 

apoi au derlat cateva ctivități în care își exprimau iubirea și atenția față de țara noastră: drapel din plastilină 
sau coloarat, tricolor cu bomboane- experimente, decupat imagini cu steagul și lipite, recitare de poeziii, 
etc. Unii au recitat poezii in fața intregii grupe, s-au imbrăcat in costumul popular. Toate acestea au fost 
postate pe platforma și pe grupul clasei.  

Evaluare:  fotografii  
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 PARTENERIAT GRĂDINIȚĂ – FAMILIE 

G. P. P.: ALBĂ CA ZĂPADA – BĂILE FELIX 

PROF. ÎNV. PREȘC.: VOICAN DACIANA 

                                                  
Mediul familial ocupă un loc central în multitudinea factorilor determinanţi ai evoluţiei individului. 

Copilul nu este un adult în miniatură, ci el este un ”candidat la maturizare”(H. Pierot), deosebit de receptiv 
la influenţele pozitive sau negative care se exercită asupra lui. Copilul trebuie socializat şi modelat, iar 
fundamentarea personalităţii sale se realizează, în mare măsură, în interiorul familiei acestuia, care 
concentrează primul său univers afectiv şi social. Trăsăturile şi coordonatele personalităţii se cristalizează 
în raport cu modelul şi natura situaţională trăită în mod direct, nemijlocit, de către copil în mediul său 
familial, iar atitudinile părinţilor au consecinţe durabile asupra personalităţii, în formare, a copilului. La 
vârstele mici, adaptarea copilului se realizează prin imitaţie, acesta raportându-se permanent la persoana 
adulţilor. Primul model oferit copilului este familia sa, iar calitatea şi tipul relaţiilor copilpărinţi vor marca 
profund evoluţia viitoare a copilului (G. Mauco).  

După familie, grădiniţa constituie prima experienţă de viaţă a copilului în societate. Această instituţie 
îl aşază într-un cadru nou prin dimensiunile şi conţinutul său. Aici copilul ia cunoştinţă cu activităţi şi 
obiecte care-i stimulează gustul pentru investigaţie şi acţiune, îl provoacă să se exprime şi îi propune, 
incipient, angajarea în relaţiile sociale de grup. Adaptându-şi metodele la formele particulare ale vieţii 
mentale ale copilului, grădiniţa încearcă să răspundă specificului activităţii fiecărei vârste şi să identifice 
mijloacele şi activităţile necesare pentru o dezvoltare complexă a forţelor infantile în vederea maturizării 
lor.  

Copilul preşcolar începe să-şi definească treptat începutul personalităţii sale. În cadrul grupei el 
trăieşte prima experienţă a vieţii în colectivitate, a vieţii sociale, alta decât familia. De la intrarea în grădiniţă 
copilul realizează o adaptare la un anumit ritm al vieţii cotidiene. Este vorba de încadrarea şi respectarea 
unui anumit program. Educaţia făcută de primii educatori – părinţii - ca şi cea a grădiniţei, se răsfrâng 
asupra tuturor laturilor personalităţii copilului, în funcţie de particularităţile de vârstă şi individuale ale 
acestuia. Pe măsură ce copilul se dezvoltă, cresc şi trebuinţele şi dorinţele lui. În acelaşi timp şi grădiniţa, 
ca primă instituţie care se conduce după principii şi metode ştiinţifice, contribuie la formarea şi dezvoltarea 
copilului.  

Educatoarea se preocupă de socializarea preşcolarului prin integrarea în mediul grădiniţei, dar îi oferă 
prilejul să cunoască mediul înconjurător organizând vizite în împrejurimile grădiniţei, în instituţii şi la 
locurile de muncă ale părinţilor. În acest timp, aceasta poate observa cum se comportă copiii nu numai la 
grădiniţă ci şi în afara grădiniţei. Având în vedere particularităţile lor de vârstă şi ţinând seama de 
temperamentul lor, educatoarea va putea acţiona diferenţiat astfel încât eficienţa demersului său educativ 
să fie optimă.  

Treptat şi cu răbdare, cultivându-le încrederea în propriile posibilităţi, folosind jocul şi jucăria, 
educatoarea participă la dezvoltarea personalităţii copiilor. Pentru a răspunde standardelor impuse de 
comunitate în ceea ce priveşte valorile şi responsabilităţile familiei, vis-a-vis de personalitatea copilului, 
asistăm la dezvoltarea unor iniţiative de organizare a unor cursuri sau programe pentru părinţi, majoritatea 
susţinânduse în cadrul grădiniţei de către educatoare.  

Aceste cursuri sau programe încearcă să răspundă experienţelor părinţilor sau viitorilor părinţi în ce 
priveşte abilităţile necesare creşterii şi educării copilului. Cu intenţia ca fiecare copil să beneficieze de 
educaţie şi instrucţie conform posibilităţilor şi particularităţilor sale, părinţii trebuie antrenaţi în acest 
demers. Astfel, se pot comunica părinţilor concluziile observaţiilor făcute, atrăgându-le atenţia asupra 
părţilor bune ale personalităţii copiilor, dar şi asupra aspectelor ce trebuie înfrânate, stopate, ori călăuzite 
spre altă direcţie.  

Familia îl pregăteşte pe copil pentru integrarea în grădiniţă, orientându-l spre lumea cunoaşterii, a 
activităţilor curente, iniţiindu-l în deprinderi fundamentale. Fără o susţinere afectivă, fără un ansamblu de 
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activităţi, de achiziţii şi experienţe, întâlnirea copilului cu grădiniţa va fi cu atât mai violentă, iar procesul 
de instrucţie şi educaţie ar deveni inoperant. Se ştie că familia reprezintă una din cele mai vechi forme de 
comunitate umana, ce asigura menţinerea continuităţii biologice, culturale a societăţii, satisfacerea nevoilor 
personale, asigurând sentimentul siguranţei, menţinerii si dezvoltării personalităţii.  

Familia nu este numai primul adăpost al copilului, ci este şi prima bază de lansare a lui în lume. Pentru 
a-şi îndeplini acest rol familia trebuie să se deschidă lumii, oferind copilului posibilitatea de a pătrunde în 
ea. Familia este primul iniţiator sociocultural al copilului. Aici se pun bazele incipiente ale dezvoltării 
intelectuale, morale, estetice, fizice şi sociale ale copilului. În interrelaţiile dintre părinţi şi copii, singura 
atitudine părintească validă este cea de acceptare, de respect faţă de personalitatea în formare a copilului, 
faţă de sentimentele şi nevoile sale.  

Atitudinea părinţilor trebuie modelată în raport de vârsta şi temperamentul copiilor, de la dragoste, 
protecţie, acceptare şi îndrumare către cooperare, angajare reciprocă la viaţa familială cu recunoaşterea unei 
minime independenţe. Familia trebuie convinsă că o bună educaţie în familie, şi nu numai, depinde de stilul 
de viaţă al acestei, iar măsurarea efectelor influenţelor educative în funcţie de timpul acordat de părinţi 
copilului este o practică greşită. Întotdeauna ambianţa, climatul de familie, prin elementele sale concrete, 
influenţează în raport cu natura sa, personalitatea copilului.  

Pedagogul John Locke, convins de puterea exemplului în familie, de ambianţa şi climatul acesteia şi 
de înclinaţia către imitaţie a copilului, se adresa părinţilor: „Nu trebuie să faceţi în faţa copilului nimic din 
ceea ce nu vreţi să imite. Activitatea cu părinţii, ca parteneri, pentru a asigura dezvoltarea copilului in 
programul educativ din grădiniţă, poate deveni un start bun pentru a crea părinţilor respect de sine, încredere 
în competenţele lor, făcându-i mai buni. Grădiniţa este prima treapta a sistemului de învăţământ, de aceea 
susţin ideea de a implica părinţii în programul educativ încă de la început, căci doar aşa îşi vor forma 
deprinderi de parteneriat cu grădiniţa si, implicit, cu educatoarea.  

Parteneriatul grădiniţă-familie se referă la construirea unor relaţii pozitive între familie şi grădiniţa, 
la o unificare a sistemului de valori care poate avea un efect benefic asupra copiilor, atunci când aceştia 
văd educatoarea sfătuindu-se cu părinţii. Toţi părinţii au nevoie de informaţii de bază referitoare la copiii 
lor. Ei trebuie informaţi despre scopul de bază al programului educativ la care participă copiii lor şi trebuie 
implicaţi în luarea deciziilor.  

Părinţii trebuie să fie la curent cu progresele copilului lor, dar şi cu percepţia pe 5 care o are grădiniţa 
despre calităţile şi problemele copilului. Educatoarea va sugera acestora modul în care îşi pot ajuta copiii 
acasă, căci sunt părinţi care oferă copiilor sprijin suplimentar în învăţare. Parteneriatul, asigurarea coerenţei 
influenţelor educative şi ale tuturor factorilor care acţionează asupra copiilor este un deziderat major şi 
trebuie să se realizeze. Problemele pe care le implică acest domeniu sunt multiple. Copiii care vin in 
grădiniţă pot avea dificultăţi de adaptare, atât în sensul socializării, cât şi din punct de vedere intelectual, 
estetic, fizic.  

Cauzele acestora se pot identifica de către educatoare, împreună cu părinţii. Atât părinţii copiilor cu 
dificultăţi, cât şi ai celor cu dezvoltare firească, este bine să fie consultaţi pentru a stabili programe 
educative, în care să se implice şi familia. Parteneriatul dintre grădiniţă şi familie cunoaşte numeroase forme 
în care activitatea propusă conduce la creşterea şi educarea copilului prin armonizarea celor doi factori 
educativi: şedinţe cu părinţii – în care sunt prezentate principalele aspecte ale activităţii grădiniţei; mese 
rotunde; propaganda vizuală – afişarea diverselor materiale pe teme de educaţie, în special materiale ce 
arată activitatea copiilor; vizitarea grădiniţei de către părinţi; participarea la activităţi, plimbări, excursii, 
alături de copiii lor, serbări.  

Educaţia dată în grădiniță nu va avea rezultate bune dacă nu se va sprijini şi nu se va colabora cu 
familiile copiilor. În concluzie, putem spune că reuşita privind devenirea umană a copilului depinde de o 
colaborare prodigioasă dintre doi factori educaţionali de bază: grădiniţa şi familia. De aceea, în cadrul 
acestui parteneriat coresponsabil se dorește descoperirea cheii unităţii de acţiune ce deschide porţile 
succesului educational. 
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 IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE                                                                         
ÎN PARTENERIAT CU PĂRINȚII   

 

       BECIU RODICA-ȘCOALA GIMNAZIALĂ “RADU TUDORAN”-BRĂILA 

       VOICU STELUȚA-ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”VLAICU VODĂ”-BRĂILA 

 
Moto: „Copilul ajunge pentru părinţii săi, după educaţia pe care o capătă: răsplată sau pedeapsă.” - 

Jean Jacques Rousseau 

Parteneriatul şcoală – familie - comunitate este văzut ca un tip de „relaţie prin intermediul căreia 
personalul şcolii realizează un parteneriat cu familia şi alţi membri ai comunităţii pentru a-i ajuta pe copii 
să aibă succes la şcoală”. 

Activitatile educative in parteneriat  cu părinții duc la formarea unor deprinderi şi bune practici de 
relaţionare şi comunicare, dezvoltarea unor atitudini pozitive faţă de problemele educative ale elevilor. 
Părinţii, profesorii şi comunitatea locală creează parteneriate viabile, angajându-se în activităţi comune, 
sprijinindu-se unii pe alţii în îndeplinirea rolurilor cerute, desfăşurând proiecte, participând împreună la 
diverse activităţi de luare a deciziilor. Caracteristicile societăţii moderne au imprimat vieţii de familie un 
ritm alert în desfăşurarea evenimentelor, de aceea şi responsabilitatea părinţilor faţă de educaţia copiilor 
este în continuă scădere, iar actele de violenţă verbală şi fizică iau amploare mai mult decât ne-am fi 
aşteptat. Este surprinzător şi faptul că noţiunii de educaţie i se  atribuie un înţeles îngust de către mulţi 
părinţi, datorită unor cunoştinţe vagi, incomplete, sau nivelului lor propriu de cultură. Cooperarea părinţilor 
cu şcoala presupune o ierarhizare a atribuţiilor ce impune recunoaşterea de către părinţi a autorităţii 
mediului educativ.  

În domeniul relaţiei şcoală-familie, ca şi în cazul proiectării activităţii didactice, punctul de plecare 
este determinat de cunoaşterea prealabilă nu numai a colectivului de elevi, ci şi a celui de părinţi, deoarece 
componenta socio-culturală a acestora este diferită de la o generaţie la alta de elevi. O mare parte din 
cunoştinţele despre natură, societate, deprinderi igienice, obişnuinţele de comportament, elevul le datorează 
educaţiei primite în familie.   

Şcoala şi familia sunt două instituţii care au nevoie una de alta. Şcoala şi familia trebuie să găsească 
făgaşul colaborării autentice bazată pe încredere şi respect reciproc, pe iubirea faţă de copil, să facă loc unei 
relaţii deschise, permeabile, favorizante schimbului şi comunicării de idei. Părinţilor le revine rolul esenţial 
în creşterea copiilor, asigurându-le acestora nu numai existenţa materială, cât şi un climat familial, afectiv 
şi moral. Sunt situaţii în care familia consideră că este suficient să se ocupe doar de satisfacerea nevoilor 
primare (hrană, îmbrăcăminte, locuinţă, cheltuieli zilnice etc.), ignorând importanţa unei comunicări 
afective, nestimulând dezvoltarea sentimentului de apartenenţă. Acasă trebuie să creeze un mediu de 
încredere, echilibrat, în care copilul să se manifeste neîngrădit, iar în relaţia cu şcoala pot colabora cu alţi 
membrii ai comunităţii şcolare pentru a crea un climat care sprijină învăţarea, atât în şcoală cât şi în afara 
ei. Este necesar ca părinţii să îşi schimbe optica pe care o au asupra întâlnirilor din mediul şcolar, aceastea 
putând deveni un sprijin real în îmbunătăţirea relaţiei dintre părinte şi copil, părinte şi cadru didactic. 
Cercetările arată că „în programele în care părinţii sunt implicaţi elevii au performanţe mai mari la şcoală 
decât aceleaşi programe, dar în care părinţii nu sunt implicaţi”   Gradul de implicare al părinţilor în viaţa 
şcolară a copiilor lor influenţează şi rezultatele acestora, în sens pozitiv: cu cât părinţii colaborează mai 
bine cu şcoala, cu atât notele copiilor sunt mai mari, apar efecte pozitive legate de adaptarea socială a 
copiilor, vizând aspecte, precum: comportamentul, motivaţia şi competenţele sociale ale copiilor, relaţia 
dintre elevi şi profesori, relaţiile dintre copii. 

Deforges   sugerează că implicarea părinţilor are efecte primare indirecte asupra imaginii de sine a 
copilului ca persoană care învaţă şi întăreşte aşteptările înalte ale părinţilor.  

Tipologia beneficiilor implicării include:  
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- pentru copii: performanţă academică, atitudini şi comportament, prezenţă, adaptare şi implicare 
şcolară, rata promovabilităţii;  perfecţionarea  abilităţilor şcolare ale elevilor;  

-pentru părinţi: atitudini pozitive faţă de şcoală, relaţii mai bune între copii şi părinţi; ; îmbunătăţeste  
abilităţile educaţionale ale părinţilor; dezvoltă abilităţile de lideri ale părinţilor; 

- pentru profesori: motivaţie crescută pentru îmbunătăţirea metodelor educative;  

- pentru comunitate: sprijin crescut din partea comunităţii. 

De asemenea, programele eficiente de parteneriat au permis implicarea activă în educaţia copiilor, a 
unor părinţi din toate mediile, indiferent de statut socio-economic, mediu de viaţă sau număr de membri ai 
familiei  

A educa înseamnă răbdare şi insistenţă. În activitatea educativă trebuie doar să ne asumăm iniţiative 
şi să conştientizăm faptul că parteneriatul educativ este benefic, toţi avem de câştigat. Numai aşa putem 
orienta învăţământul spre valori ferme: punctualitate, adevăr, disciplină, respect faţă de aproapele nostru ca 
fiinţă similară nouă, ajutorarea celui aflat în dificultate, receptivitate la argumente, iniţiativă, concentrare, 
efort. 

Educaţia nu este un proces de care este responsabilă în mod exclusiv şcoala, dar nici părinţii; este un 
proces al cărui succes depinde de colaborarea dintre cele două părţi implicate. 
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Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții 

Prof. itinerat și de sprijin Voineag Mariana 

Școala Gimnazială Sânpetru 
 
 
 
Parteneriatul educaţional este un concept şi o atitudine în câmpul educaţiei: conceptual se are în 

vedere abordarea curriculară a educaţiei care se identifică cu nevoia cunoașterii, respectării şi valorificării 
diversităţii.  

Prin parteneriatul școala- familie se accentuează caracteristicile subiectiv-individuale şi identitatea 
socio-culturală a fiecărui individ care, în plan educaţional, reflectă stilurile de învăţare, ritmurile dezvoltării, 
trăsăturile personale, capacităţile și competenţele fiecăruia. 

 
Ca atitudine, parteneriatul presupune:  
-acceptarea diferenţelor şi tolerarea opţiunilor diferite;  
-egalizarea şanselor de participare la o acţiune educativă comună; 
-interacţiuni acceptate de toţi partenerii;  
-comunicarea eficientă între participanţi; 
-colaborare (acţiune comună în care fiecare are rolul său diferit);  
-cooperare (acţiune comună în care se petrec interrelaţii şi roluri comune). 
 
Implicarea părinţilor şi a comunităţii în şcoli include promovarea dezvoltării copiilor în mediul 

academic şi socio-emoţional, dar nu se limitează doar la acest aspect. Literatura de specialitate prezintă o 
serie de beneficii pe care şcoala, profesorii şi întreaga comunitatea le au în urma implicării.  

 
Astfel, Adela-Mihaela Țăranu evidențiază următoarele beneficii: 
 
- beneficii pentru profesori: cresc cunoştinţele personalului didactic referitoare la contextul socio-

cultural al comunităţii, îmbunătăţirea climatului din clasă; 
-beneficii pentru părinţi: experimentează ocazii variate de a contribui la educaţia copiilor lor, crearea 

de relaţii pozitive cu proprii copii şi cu şcoala, oportunităţi şi reţele de implicare sporite, ajutorarea 
familiilor nevoiaşe din comunitate; 

-beneficii pentru şcoli: beneficierea de suport moral, informaţional şi economic, surse de finanţare;  
-beneficii pentru comunitate: potenţial de a forma cetăţeni bine educaţi, revitalizarea comunităţilor 

într-o societate avansată din punct de vedere tehnologic, servicii comunitare. 
 
În concluzie parteneriatul cu părinții rămâne în general, un instrument valoros al școlii, iar în special, 

un mare câștig pentru educația copiilor. 
Între proiectele derulate în parteneriat cu  părinții, amintesc proiectul „Șezătoare de iarnă”, care a avut 

la bază necesitatea de a determina părinții să-și conștientizeze rolul în educația copiilor lor, atât prin 
formarea bunelor deprinderi în cadrul familial, cât și în consolidarea, fixarea cunoștințelor și deprinderilor 
ce le dobândesc copiii în procesul didactic, asigurând unitatea de cerințe. Între activitățile desfăsurate 
amintesc: „Mândru că sunt român!” (parada costumelor naționale, realizarea tricolorului pe pânză sau din 
carton, intonarea imnului, cântece și dansuri populare), „Daruri pentru Moș Nicolae” (jucării pentru 
prieteni, povești citite de către bunici, părinți), „Împodobim pomul de Crăciun” (decorare globuri din 
polistiren, creare ornamente de brad, fulgi decupați din cercuri de hârtie, oameni de zăpadă din carton și 
hârtie glasată, pictură pe globuri de sticlă sau plastic, colinde), „Șezătoare de iarnă” (poezii, cântece 
specifice, activități de iarnă la sat, tradiții românești de iarnă, tradiții internaționale). 
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COLABORAREA FAMILIE – GRĂDINIŢĂ 

 

Prof. VUG ADELA 

Grăd. P. P. Nr. 5, Lugoj/ Timiș 
 

 

1. Rolul familiei în dezvoltarea intelectuală a copilului 

Familia există din cele mai vechi timpuri, iar copilul a devenit treptat centrul familiei sale. Rolul 
educativ al părinţilor este legat de apariţia sentimentului familiei şi a sentimentului copilăriei. Fiecare copil 
este unic. Chiar în aceeaşi familie, fiecare copil este diferit de fraţii şi surorile sale, iar diferenţa începe de 
la naştere: fiecare are comportamente specifice, are reacţii diferite de ceilalţi. 

Părintele are datoria să respecte individualitatea copilului chiar din momentul în care acesta s-a 
născut. Toţi copiii trec prin aceleaşi stadii de dezvoltare, doar că o fac în chip specific. Aceste stadii includ 
schimbări esenţiale în primii cinci ani de viaţă; este evident, de exemplu, că la 3 ani copilul se deosebeşte 
enorm de ceea ce va fi el pe la 7 – 8 ani. 

În familie, copilul învaţă să îşi exprime ori să îşi reprime trăirile. Este foarte important pentru copil 
să fie lăsat să îşi exprime emoţiile, sentimentele în mod liber, încă din primii ani de viaţă – şi nu să fie 
obligat să şi le reprime. De aceea, părinţii sunt acele persoane care trebuie să găsească soluţii adecvate de 
a-şi educa copilul într-un mod pozitiv, explicându-i acestuia că trebuie să ţină seama şi de trăirile şi 
sentimentele celor de lângă ei. Bineînţeles că mulți părinţi interzic copiilor o exprimare liberă sau folosesc 
mijloace verbale autoritare sau unii chiar neagă astfel de comportamente. 

Trebui să i se permită copilului să evacueze emoţiile negative – să lase loc pentru emoţiile pozitive. 
Dacă nu lăsăm copilul  să-şi exprime furia şi ostilitatea, atunci dragostea şi afectivitatea nu au loc înăuntru. 
Copiii au nevoie să ştie că părinţii înţeleg cu adevărat ce simt ei. Ei vor ca adultul să înţeleagă când le e 
frică sau se simt singuri ori furioşi. 

Părinţii sunt primii educatori din viaţa copilului, considerând că educaţia primită de copil până la 
vârsta de 6 ani, în primul rând de la mamă, este determinantă pentru dezvoltarea sa ulterioară.  Familia 
joacă rolul important în influenţarea şi modelarea persoanei umane. 

Începând din primii ani de viaţă, copilul preia de la cei din jur gesturi, atitudini, limbajul, exemple de 
comportament. Prima relaţie a copilului cu lumea exterioară este cea cu familia.  Familia îi oferă copilului 
primele informaţii despre lumea care-l înconjoară, primele norme şi reguli de conduită, dar şi climatul 
socio-afectiv.  

2. Relaţia părinte – educator – verigă importantă în educarea copilului 
Educarea şi formarea copilului preşcolar se realizează prin contribuţia mai multor factori 

educaţionali: familie, grădiniţă, societate. Este bine ştiut faptul că familia este mediul în care se naşte şi 
creşte copilul în  primii ani ai vieţii, se dezvoltă şi se formează pentru viaţă. Familia oferă copilului 
atmosfera necesară echilibrului personalităţii sale. Dar un rol important îl are şi grădiniţa, educatoarele a 
căror activitate implică un înalt grad de responsabilitate personală şi civică. 

Pentru reuşita actului educaţional, munca depusă de educatoare trebuie continuată, susţinută şi întărită 
de fmilie. Părinţii şi educatoarea exercită o influenţă vitală asupra dezvoltării copiilor, de aceea trebuie să 
existe o permanentă colaborare între grădiniţă şi familie. Părinţii şi educatoarea au, în egală măsură, 
răspunderea eforturilor comune pentru a dezvolta o bună relaţie de colaborare, ce constă într-o bună 
comunicare între cei doi factori, respect reciproc între ei, acceptarea diferenţelor sociale şi materiale între 
diferiţi părinţi, implicarea tuturor în căutarea şi promovarea intereselor copiilor. 

Educatoarea are rolul de a creea un mediu adecvat, prielnic pentru interacţiune şi dezvoltare, atât 
educatoarea cât şi părintele au responsabilităţi egale în ceea ce priveşte dezvoltarea unei colaborări. 

Majoritatea părinţilor sunt dornici să comunice despre copiii lor şi să contribuie la formarea acestora. 
Ei trebuie încurajaţi şi stimulaţi de educatoare. Modalităţile de comunicare cu aceştia pot fi variate: discuţii 
libere în cadrul şedinţelor cu părinţii, discuţii particulare, vizite la domiciliul copiilor, lectorate cu părinţii, 
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activităţi demonstrative, activităţi comune cu aceştia, implicarea părinţilor în organizarea unor excursii, 
vizite, plimbări, organizarea unor evenimente speciale de ziua copilului . 

Se spune: „Dacă îţi iubeşti copilul, lasă-l să se descurce singur!”. Este un adevăr verificat, căci 
copilul independent este mai puternic, mai curajos, are mai multă iniţiativă şi mai multă încredere în sine.   
Dacă reuşim să determinăm părinţii să îndrume copiii, să-i sfătuiască doar şi nu să-i urmărească la fiecare 
pas, aceştia vor deveni mai responsabili. Învăţarea din acţiune este cea mai bună învăţare, copilul va afla 
singur ce e bine şi ce nu, ce trebuie să facă pentru a evita eşecul. 

Copilăria îşi afirmă valoarea prin respectarea drepturilor şi obligaţiilor specifice vârstelor. Copilul 
trebuie să fie liber să se joace, să primească o educaţie de calitate, să fie tratat fără prejudecăţi. 

 
BIBLIOGRAFIE: 
• Alexandru Huditeanu : ”Metode de cunoastere psihologica a elevilor” , Editura Psihomedia , Sibiu 

, 2001 
•  Poesis Miuț, Psihologie generală vol. I-II, Editura Eurostampa, 2000; 
• Stoica Marin, Pedagogie şi psihologie, Editura Gh. Alexandru, 2001 

  

1711



 

INFLUENŢA BENEFICĂ A CADRULUI DIDACTIC ASUPRA ELEVILOR SĂI              
ÎN PARTENERIAT CU FAMILIA 

 

PROF. ÎNV. PRIMAR VULC ELENA- MIHAELA 

 COLEGIUL NAȚIONAL ,,MIHAI EMINESCU” PETROȘANI,                               
JUDEŢUL HUNEDOARA 

 

,,Şcoala deschide uşa de cunoaştere şi construieşte fundaţia pentru viitor.” (Autor necunoscut) 

 

Încă de la naştere, copilului trebuie să i se asigure dreptul la o viaţă sănătoasă, acesta implicându-l şi 
pe cel la educaţie, atât în mediu instituţionalizat, în grupul şcolar, cât şi în alte grupuri din care acesta face 
parte. Educaţia în familie este o parte integrantă a educaţiei. Factorul care exercită cea mai mare influenţă 
asupra copiilor, alături de şcoală, este familia. 

Şcoala îşi propune ca obiectiv de bază, asigurarea nevoilor de învăţare ale tuturor copiilor, fără a face 
discriminare de niciun fel, privind condiţia lor intelectuală, fizică, socială, lingvistică, emoţională ori de 
altă natură. Se urmăreşte, astfel, dezvoltarea personalităţii umane, pentru asigurarea unui viitor mai sigur, 
bazat pe respectarea drepturilor omului,ale drepturilor copilului.  

Cercetările desfăşurate în Statele Unite şi în unele ţări din Europa arata ca atunci când şcolile,familiile 
şi comunităţile lucrează împreună ca parteneri, beneficiarii sunt elevii. Parteneriatele dintre şcoli, familii şi 
comunităţi pot  ajuta profesorii în munca lor,perfecţiona abilităţile şcolare ale elevilor;îmbunătăţi 
programele de studiu şi climatul şcolar,  îmbunătăţi abilităţile educaţionale ale părinţilor,dezvolta abilităţile 
de lideri ale părinţilor, conecta familiile cu membrii şcolii şi ai comunităţii, stimula serviciul comunităţii în 
folosul şcolilor,oferi servicii şi suport familiilor, crea un mediu mai sigur în şcoli. 

Dascălului îi revine aşadar sarcina de a deveni un model de urmat în viaţă, un „constructor al 
viitorului”, de a insufla elevilor săi dorinţa de cunoaştere, valori nobile, precum: aspiraţia spre democraţie, 
toleranţa, pacea, spirit de întrajutorare, respectarea semenilor, a mediului înconjurător,a  tradiţiilor culturale. 

Pentru a pune bazele unei educaţii trainice, profesorul îndeplineşte mai multe condiţii: 

- pregătirea profesională continuă, pentru livrarea unui serviciu de calitate; 
- actualizarea datelor, a cunoştinţelor, în ritmul dezvoltării noilor tehnologii şi a ştiinţelor; 
- asigurarea unei cooperări optime şcoală-familie-comunitate; 
- cunoaşterea psihopedagogică a copiilor şi a aptitudinilor acestora; 
- aplicarea teoriilor educaţiei moderne a căror eficacitate a fost dovedită (metode specifice 

pedagogiilor alternative, aplicarea teoriei în practică, teoria inteligenţelor multiple etc.); 
- preocuparea continuă pentru menţinerea toleranţei, a unui climat favorabil învăţării şi  pentru 

acceptarea diferenţelor existente între oameni. 
Dascălul trebuie să fie comunicativ, bun organizator, un exemplu de conduită în faţa tututor celor din 

jur, să găsească soluţii pentru rezolvarea unor situaţii-problemă. 

Profesorul întruneşte calităţile unui pedagog, psiholog, sociolog, asistent social, actor...El trebuie să 
fie mereu informat şi pregătit pentru schimbările ce apar. De asemenea, el este un bun îndrumător, găsind 
locul potrivit pentru ca fiecare elev să se simtă apreciat, încurajat, tot mai sigur în propriile sale forţe. Acesta 
ia decizii în multe împrejurări, în activitatea instructiv-educativă, implicând elevii în activităţi şcolare şi 
extraşcolare. 
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Informarea şi formarea părinţilor în ceea ce priveşte şcolaritatea copilului presupune, cel puţin, ca 
fiecare părinte să cunoască: obligaţiile legale privind educaţia copilului; drepturile de care dispune pentru 
educaţia copilului, importanţa atitudinii lui pentru reuşita şcolară a copilului, metodele decolaborare cu 
şcoala. În acest scop este necesar un dialog între profesori şi părinţi, profesorii trebuie să primească o 
pregătire în materie de relaţie cu părinţii iar competenţa lor în aceasta materie trebuie considerata ca o 
aptitudine profesionala, părinţii trebuie să fie pregătiţi pentru a juca rolul lor educativ în cooperare cu 
profesorii, şcolile trebuie sa asigure (asociaţiilor) părinţilor asistenţa necesară. 

Un rol deosebit, atât pentru colaborarea familie-şcoala şi participarea la gestiunea şcolii, cât şi pentru 
educaţia părinţilor îl au asociaţiile de părinţi, a căror finalitate este, în principiu, protecţia copilului prin 
educaţie.  

Cele mai frecvente obiective ale asociaţiilor naţionale de părinţi sunt: 

sensibilizarea părinţilor privind drepturile şi îndatoririle lor, influenţa comportamentului 

lor asupra copilului; 

informarea părinţilor prin publicaţii, radio şi televiziune privind problemele specifice; 

formarea părinţilor prin cursuri destinate acestora, consultaţii (la sediu, telefonic, prin 

publicaţii) pe probleme de interes (medicale, juridice, psihologice etc.); 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE  

ÎN PARTENERIAT CU PĂRINȚII 

 

Prof. Înv. Preșc. Zafiu Claudia Mihaela 

G. P. P. ”Academia Piticilor”,Curtea de Argeș 

 
 
În primii ani, responsabilitatea educării copilului revine familiei,astfel că, părinţii sunt primii 

educatori ai copilului. Copiii sunt apoi înscrişi în grădiniţă, instituţie care le asigură condiţiile necesare 
pentru a se dezvolta în concordanţă cu nevoile  individuale. Vine apoi rândul educatorilor și profesorilor 
din grădiniţe şi şcoli să se ocupe de educarea şi formarea copiilor printr-o metodologie şi un curriculum 
specific vârstei acestora. 

Preşcolarul începe să-şi definească treptat începutul personalităţii sale. În cadrul grupei el trăieşte 
prima experienţă a vieţii în colectivitate, a vieţii sociale, alta decât familia. De la intrarea în grădiniţă, 
copilul realizează o adaptare la un anumit ritm, este vorba de încadrarea şi respectarea unui anumit program, 
în urma căruia dobândesc deprinderi sociale: să împartă jucăriile, să-şi aştepte rândul, să aibă răbdare, să 
aibă compasiune/empatie pentru cei din jur… 

Investită cu această nobilă şi plină de răspundere sarcină, educatoarea grupei cunoaşte specificul 
fiecărui stadiu de dezvoltare al preșcolarului, disponibilităţile intelectuale, precum şi particularităţile sale 
temperamentale şi caracteriale, de aceea va şti întotdeauna cum să-l modeleze pe acesta. 

Dezvoltarea psihică şi fizică a copilului la această vârstă depinde în mare măsură şi de cadrele 
didactice, dar şi de părinţi şi de aceea este nevoie  de un parteneriat educaţional în favoarea creşterii 
adecvate a copilului. Sunt multe modalităţi de colaborare între familie şi grădiniţă: discuţii zilnice,teme 
săptămânale de consiliere pentru părinţi, şedinţe şi lectorate cu părinţii, vizite la domiciliul copiilor, serbări, 
lecţii-vizită, plimbări, antrenarea părinţilor în derularea proiectelor tematice, voluntariat din partea 
părinţilor în organizarea şi desfăşurarea unor acţiuni de voluntariat. 

Participarea activă a părinţilor la activităţile din grădiniţă le creează copiilor sentimente de siguranţă, 
înţelegerebucurie; copilul arată ceştie, ce poate iar părintele este mândru de copilul său în relaţie cu ceilalţi. 
Aşa pot să aprecieze împreună activităţile, faptele, evenimentele, rezultatele obţinute. 

Părinţii vor avea ”măsura” evoluţiei copilului său, comportarea în colectiv. 
Grădiniţa este partenerul educativ al familiei. Familia este chemată la luarea deciziilor legate de 

educaţia copiilor, la manifestările din activităţile şi viaţa grădiniţei. De aceea dascălii şi copiii vor spune 
mereu, deschis, cu plăcere ”Poftiţi la noi în grădiniţă!”.Pentru a avea o relaţie pozitivă cu preşcolarii trebuie 
să ştim să le descoperim trebuinţele şinevoile, pentru ca legăturile ce se stabilesc între preşcolari şi adulţi 
să se bazeze atât pe încredere,dar mai ales pe respectul reciproc. După cum bine se ştie familia este factorul 
primordial în educarea unui copil şi educaţia începe în familie. Legătura între grădiniţă şi familie va trebui 
să se interpătrundă, iar educatorul să cunoască foarte bine mediul de viaţă al copilului, pentru a putea 
colabora. 

Parteneriatul dintre grădiniţă şi familie organizat corect, duce la o educaţie solidă, fără pericol de eşec 
şcolar mai târziu. Preşcolaritatea reprezintă piatra de temelie a personalităţii în formare a copilului, iar 
prezenţa familiei în cadrul grădiniţei va fi liantul între copil şi mediul necunoscut iniţial. Parteneriatul 
grădiniţă – familie, acţiunile pe care aceştea le desfăşoară, continuarea de către familie a activităţilor din 
grădiniţă, duc la formarea copilului pentru viaţa de adult. Educatoarea acordând timp părintelui câştigă 
acest timp prin faptul că un copil este mai receptiv educaţional atunci când simte că adulţii din jurul lui sunt 
în acord şi prin faptul că părinţii se dovedesc capabili de real sprijin pentru activitatea din grădiniţă dacă 
sunt implicaţi. 
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O bună colaborare şi comunicare între familie şi grădiniţă este necesară, dar nu este suficientă pentru 
buna dezvoltare a copilului în acest mediu.Este nevoie ca această colaborare să se poarte în jurul nevoii pe 
care o are copilul de a fi în comunitate. 

Chiar dacă relaţia de colaborare dintre familie şi grădiniţă porneşte bine, nu înseamnă că ea va fi fără 
probleme de aici în acolo.Startul unei relaţii contează foarte mult, dar nu este totul,de aceea este important 
să fie eliminate cele mai importante piedici din calea unei bune colaborări şi să fie construit un teren propice 
pentru realizarea firească a acesteia. 

O relaţie de încredere şi respect reciproc în jurul copilului uşurează foarte mult munca educativă la 
care copilul participă şi cooperează. În cazul contrar, în care adulţii competiţionează între ei, nu se respectă 
şi se contrazic, copilul se simte în nesiguranţă, nu are încredere şi se apără,opunându-se. Aici dificultăţile 
sporesc, iar adulţii au foarte mult de lucru. 

Buna experienţă acopilului în mediul de grădiniţă se transmite mai departe în acomodarea sa la mediul 
şcolar. Totodată, părintele care a fost ajutat să creeze o comunitate educativă în jurul copilului aflat în 
grădiniţă, va folosi această experienţă şi când copilul merge la şcoală facilitând atât succesul şcolar al 
acestuia cât şi buna lui integrare în comunitate. 

De pe urma colaborării familiei cu grădiniţa cu toţii avem de câştigat. Primul beneficiar este copilul, 
dar câştigă deopotrivă educatoarele, părinţii şi toţi cei implicaţi în educaţia copilului. 
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ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE.                                                                                                  
ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE 

 

PROF. ZAHARIE LIVIA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ VAD, JUDEȚUL CLUJ 

 
 
În societatea contemporană schimbarea percepției asupra rolului școlii a condus la o reconsiderare 

din partea școlii a unor aspecte ce includ deschiderea spre societatea în care se vor integra viitorii absolvenți. 
Astfel, performanțele școlare, considerate în trecut a fi dobândite numai datorită învățământului formal, 
astăzi se pot obține aducând în învățământul formal atât nonformalul cât și informalul, atunci când situația 
o permite. 

Profilul de formare al absolventului de învățământ obligatoriu accentuează dezvoltarea pe paliere 
multiple, ceea ce justifică schimbarea statutului școlii în acord cu ducerea la îndeplinire a rolului acesteia 
ca factor determinant în integrarea absolventului în societate, sub multiple aspecte. 

În anul 2003 a fost emisă Recomandarea Consiliului Europei cu privire la direcțiile de acțiune privind 
valoarea activităților cu caracter educativ considerate ca elemente modelatoare în ceea ce privește 
dezvoltarea armonioasă a celui ce se instruiește și integrarea lui socio-profesională. Așadar este recunoscută 
prin documente oficiale de politică educațională și socială valoarea și importanța activităților 
extracurriculare și extrașcolare în dezvoltarea armonioasă a celui care se instruiește. 

În literatura străină activitățile extracurriculare și activitățile extrașcolare nu sunt abordate diferențiat, 
toate fiind considerate activități care se desfășoară în afara curriculumului. În literatura de specialitate din 
țara noastră, activitățile extracurriculare și cele extrașcolare sunt abordate uneori ca fiind sinonime, alteori 
diferențiat, dar există suficiente repere pentru a le defini separat. 

Activitățile extracurriculare pot fi caracterizate drept activități în instituțiile de învățământ sau în afara 
lor, complementare activităților curriculare și care sprijină dezvoltarea competențelor dobândite în mediul 
școlar. Activitățile de tip extracurricular păstrează legătura cu mediul educațional, chiar dacă sunt furnizate 
de alte instituții din afara școlii, fie că sunt sportive, artistice, muzicale sau academice. De regulă aceste 
activități sunt organizate și realizate de către persoane care dețin competențe atât în domeniul specific 
activității desfășurate, cât și în domeniul educațional. 

Activitățile extrașcolare sunt activități de tip nonformal, care îl conduc pe elev către dezvoltarea unor 
abilități variate, într-un mediu structurat, organizat, dar exterior școlii. Desfășurându-se într-un mediu 
nonformal amplifică  efectele formative ale învățământului formal și sporesc zestrea de cunoştinţe,  abilităţi 
și atitudini ale elevilor.  

Cadrele didactice au rolul de a-i atrage pe elevi în astfel de activități și de a-i implica drept  parteneri 
pe părinții acestora, în tot ceea ce presupune organizarea și buna lor desfășurare.  

Activităţile extraşcolare au un  larg caracter interdisciplinar, oferă cele mai eficiente modalităţi de 
formare a caracterului elevilor, deoarece sunt factorii educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor 
acestora.  

Prezintă unele particularităţi prin care se deosebesc de activităţile din cadrul lecţiilor. Acestea se 
referă la conţinutul activităţilor, durata lor, la metodele folosite şi la formele de organizare a activităţilor. 
Prin urmare, ele reprezintă posibilitatea celor care sunt implicați în activități majoritar formale să propună 
situații de învățare cu un grad mai mare de relaxare, dar totuși cu un caracter formativ semnificativ. În 
ultimii ani se observă o tendință de organizare a activităților extrașcolare în mediul formal de învățământ.  

Concluzionând, se poate constata că activitățile extrașcolare pot fi considerate ca fiind componente 
ale activităților extracurriculare.  

Ambele au scopuri comune, precum sprijinul formării și dezvoltării personalității umane, sunt 
organizate într-o manieră mai relaxată, în medii cu specific educațional, de către persoane abilitate în acest 
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sens, însă cele extracurriculare le includ și pe cele extrașcolare, nedelimitîndu-se sub nici o formă de 
acestea.  
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MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNA! TRADIȚII ȘI OBICEIURI 

Zsidó Judit - profesor în învățământ primar 

Școala Gimnazială “Fülöp Áron” Feliceni 
 

 

În viața fiecărui popor tradițiile, obiceiurile sunt foarte importante, pe ele le-am primit, le-am moștenit 
de la strămoșii noștri și scopul nostru este să le păstrăm și să le dăruim copiilor, strămoșilor noștri. 

Păstrarea tradițiilor și obiceiurilor începe la o vârstă foarte mică, de aceea educatorele, învățătoarele 
au un rol foarte important, pe lângă familiile, în păstrarea lor. Activitățile extrașcolare sunt ocazii perfecte 
pentru a învăța și a păstra tradițiile și obiceiurile. 

Luna decembrie este luna sărbătorilor de iarnă, deci avem o lună întreagă să ne pregătim pentru aceste 
sărbători, să învățăm și să păstrăm aceste tradiții foarte valoroase. 

Putem începe cu Legenda Moșului Nicolae, de unde putem afla povestea Sfântului Nicolae, oare cine 
a fost el și de ce ne aduce daruri. Chiar înainte de Ziua Moșului Nicolae suntem în Perioada Adventului, 
care este o perioadă de așteptare, de pregătire pentru Sosirea lui Iisus Hristos. În perioada  Adventului 
putem invita părinții și copii la școală, să pregătim, să facem coroană de Advent și alte decorațiuni, 
ornamente de Crăciun. În timpul acestor activități putem asculta cântece de Crăciun și putem mânca 
prăjituri de casă de Crăciun și putem bea ceai sau vin fierbinte. După experiențele mele aceste activități 
sunt pline de atmosferă calmă, fericită, cu așteptări și speranțe. 

La școală în procesul nostru instructiv-educativ, ne pregătim împreună cu copii pentru Crăciun, citind 
povești, învățând poezii și ghicitori, cântând și făcând minunate lucruri manuale. 

Școala împreună cu bisericile sau fără ele poate participa la pregătirea copiilor pentru Sărbătorile de 
Crăciun. Asta înseamnă la noi, că pe ultima zi de școală în decembrie, înaine de a primi vacanța, invităm 
părinții pentru o mică serbare, unde copiii recită poezii, cântă cântece și sunt expuse lucrurile lor manuale. 
Cei care știu, cântă la diferite instrumente muzicale.  

Atmosfera la aceste serbări este extraordinară, simțim că am terminat ceva și merităm această serbare, 
merităm să așteptăm cadourile și sosirea lui Iisus Hristos.  

Pe noaptea de Crăciun copiii participă la serbarea bisericilor, prezintă scene biblice din nașterea lui 
Iisus.  

Dar nu trebuie să uităm că luna decembrie, perioada Adventului este timpul dăruirii, timpul iubirii, 
perioada când ne reflectăm asupra vieții noastre, medităm ce am făcut bine și ce am făcut rău. 

Mulțimea cadourilor nu ne prtmite să uităm despre mesajul Sărbătorilor de Crăciun.  

Și dacă reușim să facem asta împreună cu părinții, dacă colaborăm și educăm împreună, probabil vom 
avea o generație, care apreciază și păstrează tredițiile și obiceiurile exact așa cum i-au fost salvate de către 
părinți și bunici. 

Cu ajutorul sărbătorilor de iarnă, datorită obiceiurilor și tradițiilor reușim să înfrumusețăm viața 
copiilor, îi ajutăm să cunoască tradițiile și rolul important pe care îl au în viața oamenilor din cele mai vechi 
timpuri, modul cum aceste tradiții au dăinuit în timp. 

Cu ajutorul pregătirilor pentru aceste sărbători introducem copiii într-o lume frumoasă a cântecului, 
dansului, poeziei, povestirilor, zicătorilor și strigăturilor a unor evenimente tradiționale cum ar fi Crăciunul, 
unde copiii au posibilitatea să cunoască frumusețea și bogăția folclorului, diversitatea tradițiilor și 
obiceiurilor.  
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Orice serbare școlară este o sărbătoare atât pentru copii cât și pentru profesorii  lor și nu în ultimul 
rând pentru părinții copiilor. Pregătirea unei serbări este un excelent prilej de a pune în valoare imaginația 
și creativitatea fiecăruia copil sau pedagog. 
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